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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa

Št. 096-12/02 Ob-73807
1. Naročnik: Agencija Republike Slove-

nije za plačilni promet.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tržaška

16, številka faksa 01/425-97-75, številka
telefona 01/47-74-234.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izdelava program-
ske opreme za vzpostavitev in delova-
nje registra neposestnih zastavnih pra-
vic na premičninah.

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: oktober 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, Ljubljana, Tržaška 16, Sektor za razvoj
informacijskega sistema, telefonska števil-
ka 01/47-74-234.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 5. 7. 2002.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 1825 Ob-73809
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/339-67-31.

3. Vrsta in količina gradenj, opreme in
storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: RTP 110/20 kV Se-
žana:

– gradbena dela,
– 110 kV oprema,

– 20 kV oprema,
– sekundarna oprema (zaščita, daljinsko

vodenje, telekomunikacije, meritve el. ener-
gije, kvaliteta el. energije, lastna raba),

– transformator,
– montažna dela in ostala oprema.
4. Kraj gradnje: Sežana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila:
– za gradbena dela je september 2002,
– za 110 kV opremo je december 2002,
– za 20 kV opremo je december 2002,
– za sekundarno opremo je januar 2003,
– za transformator je december 2002,
– za montažna dela in ostala oprema je

januar 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
dodatne informacije lahko dobite v službi
za razvoj in graditev pri Živanu Savković,
univ. dipl. inž. gr., tel. 05/339-67-41 in
Metodu Brešan, univ. dipl. inž. el., tel.
05/339-67-52.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 5. 7. 2002.

Elektro Primorska
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.
Nova Gorica

Št. 407-301/2002 Ob-73872
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, zna-

nost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradnja Srednje
glasbene in baletne šole Ljubljana, po
sistemu “ključ v roke“ (zagotovitev zem-
ljišča, izvedba javnega natečaja za izbi-
ro arhitektonskih rešitev, izdelava kom-
pletne projektne dokumentacije, uprav-
ni postopek, gradnja objekta, oprema
objekta). Zgrajeni objekt bo moral izpolnje-
vati vse gospodarske, tehnične in funkcio-
nalne pogoje naročnika.

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: objava javnega razpi-
sa še v juliju 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-
nistrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad
za investicije, Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana,
Marina Cankar, tel. 01/244-11-76, faks
01/244-12-69.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 5. 7. 2002.

RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 17123-03-403-32/2002/1 Ob-73982
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,

1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, faks
01/472-57-91.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izvedba strukturira-
nega ožičenja.

4. Kraj dobave: PP Lendava, PP Murska
Sobota, PPP Murska Sobota, PP Maribor II,
PPP Maribor, PPVSPK Maribor, PPP Celje, PP
Kočevje, PPP Postojna, PP Piran, MMP Piran,
PP Sežana, PP Ljutomer, PP Ormož, MP Slivni-
ca, PP Šmarje pri Jelšah, PP Brežice, PP Kr-
ško, PPP Krško, PP Črnomelj, PPP Ljubljana,
Konj. Pol. Ljubljana, PP Cerknica, PP Ilirska
Bistrica, PP Koper, PPP Koper, PPOP Koper,
PMP Škofije, PMP Kozina, MMP Izola.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: 19. 7. 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Sektor
za finance, plan in investicije, Oddelek za
investicije in javna naročila, Referat za javne
razpise, Veronika Bajrič, tel. 01/472-40-54.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 8. 7. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku

Popravek
Ob-73810

V javnem razpisu za oddajo naročila bla-
ga po odprtem postopku št. 6/02, Ob-
73272, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
59 z dne 5. 7. 2002 se 3.a točka in 4. toč-
ka popravita in se pravilno glasita:
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3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža pisarniške opreme za po-
slovne prostore naročnika – Območna
enota Ravne na Koroškem in Centrala
Ljubljana.

4. Kraj dobave: Ravne na Koroškem
in Ljubljana.

Datum odposlanja zahteve za objavo po-
pravka: 4. 7. 2002.

ZPIZ Slovenije

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 2761/2002-9 Ob-73983
V Uradnem listu RS, št. 48 z dne 31. 5.

2002 je bil pod Ob-70294 objavljen javni
razpis za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku za dobavo smetarskega vozila za
pobiranje in odvoz komunalnih odpadkov z
nadgradnjo 15 m3, z mehanizmom za praz-
njenje posod prostornine 120 do 900 litrov.

V skladu s 25. členom Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00)
objavljamo podaljšanje roka za predložitev
ponudb in spremembe datuma odpiranja po-
nudb, in sicer:

Ponudba se bo štela za pravočasno, če
jo bo ponudnik predložil naročniku do dne
22. 7. 2002, najkasneje do 9. ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 22. 7.
2002, ob 10. uri v sejni sobi podjetja.

Novi predvideni datum odločitve o izbiri
je avgust 2002.

Vse ostalo, objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 48 z dne 31. 5. 2002, ostane nes-
premenjeno.

Javno podjetje
Komunalno stanovanjsko

podjetje Litija d.o.o.

Zavrnitev vseh ponudb

Ob-73933
Na podlagi 77. člena ZJN-1, je naročnik

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji -
DARS d.d., zavrnil vse ponudbe ponudni-
kov, ki so pravočasno prispele na javni raz-
pis po odprtem postopku za Programsko
opremo nadzornega centra cestnine in
sistema ABC, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 86 z dne 2. 11. 2001,Ob-57699.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 2285/02 Ob-73992
Razveljavitev

Razveljavljamo javni razpis za oddajo na-
ročila po odprtem postopku št. JN 05/02
“dobava pisarniškega materiala v obdobju
2002/2003”, sklop 2: splošni pisarniški
material in sklop 3: material za računalniški
tisk, objavljen v Uradnem listu RS, št. 28, z
dne 29. 3. 2002 Ob-66445.

Naročnik bo izvedel nov javni razpis za
omenjena razpisna sklopa predvidoma v me-
secu juliju 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. JN 16/02 Ob-73993
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255, te-

lefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega materiala – 2 v obdobju
2002/2003

– splošni pisarniški material (po specifi-
kaciji v razpisni dokumentaciji),

– material za računalniški tisk (po speci-
fikaciji v razpisni dokumentaciji).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo na-
našale na posamezen sklop razpisanega
blaga bodo upoštevane. Ponudba mora te-
daj obsegati vse razpisano blago takega
sklopa, delnih ponudb za samo del posa-
meznega sklopa ne bomo upoštevali!.

4. Kraj dobave: ekonomat Elektro Ljub-
ljana, d.d., Slovenska c. 58 v Ljubljani.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naro-
čanje blaga s čimkrajšim dobavnim rokom
in za obdobje 12 mesecev po sklenitvi po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kon-
taktni osebi Irena Homovc Gačnik, tel.
01/43-15-255, v sobi št. 16 na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 12. avgusta
2002, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na transakcijski račun Elektro
Ljubljana, d.d. št. 06000-0076655034,
sklic na št. 2300-3371 z obvezno navedbo
davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 12. avgusta 2002
do 10. ure, ponudbe oddane po tem roku
ne bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Služba za
javna naročila in nabavo, Slovenska cesta
56, 1516 Ljubljana.

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 16/02 –
Ponudba za dobavo pisarniškega materiala
– 2 v obdobju 2002/2003 – Ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 12. avgu-
sta 2002, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nad-
stropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slo-
venska c. 56 v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-

nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% skupne ponud-
bene vrednosti (brez DDV).

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: go-
tovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:

– pisno izjavo o sprejemanju pogojev raz-
pisa,

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, oziroma priglasitveni list
DURS-a za samostojne podjetnike, ki ni sta-
rejši od 90 dni,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da mu v zadnjih 5-ih
letih pred objavo naročila ni bila izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem da nje-
govo poslovanje ni s sodno ali drugo odloč-
bo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% skupne ponudbene vrednosti
(brez DDV),

– izjavo banke, o predložitvi bančne ga-
rancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),

– BON 1 in BON 2, oziroma BON 1/P,
pri čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON
1/P pa ne starejša od 30 dni, oziroma dav-
čna odmera samostojnega podjetnika za
zadnje poslovno leto, ne starejša od 90 dni
in potrdilo poslovne banke o podjetnikovi
solventnosti,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le-tega ne
sme biti starejši od 90 dni,

– dokazilo o poravnanih davkih, prispev-
kih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,

– pisno izjavo ponudnika o nezavajajo-
čih podatkih,

– pisno izjavo ponudnika, da zakon po-
djetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,

– pisno izjavo ponudnika o sposobnosti
in usposobljenosti, s katero dokazuje zado-
stno prosto kadrovsko zmogljivost usposob-
ljenih delavcev (s priloženim seznamom za-
poslenih z navedbo strokovne usposoblje-
nosti) ter zadostno tehnično opremljenost
za izvedbo naročila,

– dokazilo o že izvedeni najmanj eni do-
bavi razpisnega blaga kupcem v zadnjih 5-ih
letih, pri čemer je znašala njena vrednost
vsaj 50% ponudbene vrednosti posamez-
nega razpisnega sklopa,

– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede drugih-posebnih pogo-

jev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
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Kot veljavni bodo upoštevani le doku-
menti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisa-
ni. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fo-
tokopiranih dokumentov izbranega ponudni-
ka, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji na-
ročila izbranim ponudnikom. Za izhodišče
določitve starosti dokumentov se upošteva
datum odpiranja ponudb.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve

o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati 90 dni od datuma odpiranja ponudb:
predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudb je maks. 50 dni po odpiranju po-
nudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (70%

delež),
– rok plačila (10% delež),
– popust na uradni cenik za blago izven

specifikacije (10% delež),
– potrjene reference (7% delež),

– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: navedene so v razpisni dokumentaci-
ji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 6. avgusta 2002.

17. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: do 8. julija 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-73709
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana, faks
01/431-81-64.

3. (a) Vrsta in količina blaga: gorniška
oprema:

1. Skupina – leto 2002

Zap. IDENT Artikel EM Količina
št.
1.  422 kapa kos 80
2.  1864 sonda lavinska kos 40
3.  1915 steklenica termos kos 50
4.  12309 koža za smuči par 25
5.  18650 škripček kos 20
6.  20552 svetilka čelna kos 10
7.  20553 vponka HMS kos 100
8.  25674 očala, UV zaščitna kos 30
9.  31792 dereza gibljiva par 30
10.  38866 gorilnik kos 20
11.  42540 garnitura alpinistična 11cm kos 80
12.  43377 podloga, ležalna kos 10
13.  43879 primež kos 2
14.  53172 gurtna kos 30
15.  53173 gurtna kos 30
16.  54520 čevlji treking par 16
17.  54522 nahrbtnik kos 10
18.  54524 gurtna kos 20
19.  54850 vreča kos 10
20.  57654 garnitura alpinistična 17 cm kos 70
21.  57660 metulj kos 10
22.  57661 metulj kos 20
23.  57662 metulj kos 20
24.  57663 metulj kos 20
25.  57664 metulj kos 20
26.  57665 metulj kos 20
27.  57666 metulj kos 10
28.  57667 metulj kos 5
29.  57668 metulj kos 5
30.  57669 zatič št. 1 kos 10
31.  57670 zatič št. 2 kos 10
32.  57671 zatič št. 3 kos 10
33.  57672 zatič št. 4 kos 10
34.  57673 zatič št. 5 kos 10
35.  57674 zatič št. 6 kos 10
36.  57675 zatič št. 7 kos 10
37.  57676 naprava lavinska žolna kos 20
38.  57683 plezalniki visoki par 10
39.  57684 vponka, za ferate kos 40
40.  57692 nahrbtnik 40 l kos 10
41.  57698 posoda inox 1,3 l kos 30
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2. Skupina – leto 2002

Zap. IDENT Artikel EM Količina
št.
1.  3226 vreča spalna kos 40
2.  8859 daljnogled kos 3
3.  12344 rokavice bojna unif.

gorskih enot par 30
4.  17731 nadrokavice par 30
5.  20555 vrv bikolor 2 x 50 m kos 5
6.  27603 vrv pomožna fi 7 mm m 400
7.  27604 vrv pomožna fi 8 mm m 400
8.  30173 klin za skalo kos 300
9.  31795 lopata lavinska kos 20
10.  43383 vreča bivak kos 15
11.  45162 nož kos 5
12.  50186 kompas kos 20
13.  lupa 10x kos 10
14.  merilec hitrosti vetra kos 2
15.  merilec teže snega kos 2
16.  temometer

alkoholni termometer kos 2
17.  meter leseni kos 10
18.  škarje ščipalke za vrv kos 10
19.  GPS naprava kos 5
20.  vreča za vrv kos 10
21. 20549 pas plezalni kos 40
22. 42551 vrv kos 10

3. Skupina – Leto 2002

Zap. IDENT Artikel EM Količina
št.
1.  2217 čevlji vojaški pl. smučarski par 10
2.  18602 vložki za obutev par 10
3.  57691 čevlji smučarski par 20

4. Skupina – leto 2003

Zap. IDENT Artikel EM Količina
št.
1. 20555 vrv bikolor 2 x 50 m kos 15
2.  27603 vrv pomožna fi 7 mm m 400
3.  27604 vrv pomožna fi 8 mm m 400
4.  30173 klin za skalo kos 200
5.  20549 pas plezalni kos 40
6.  42551 vrv kos 16
7.  36146 vrv statična fi 11 mm m 1200

5. Skupina – leto 2003

Zap. IDENT Artikel EM Količina
št.
1.  1446 palice smučarske par 40
2.  1858 smuči brez vezi par 40
3.  57676 naprava lavinska žolna kos 32

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja lahko za posamezno skupino ali za
vse skupine.

4. Kraj dobave: centralno skladišče
MORS, Miheličeve ulica, Ljubljana-Šentvid.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava za
skupine 1., 2., 3. predvidoma do septem-
bra 2002, za skupini 4. in 5. pa do 31. 1.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za

obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana.

Zahteve za razpisne dokumentacije: kon-
taktni osebi Boštjan Purkat, tel: 471-25-86
in Dušan Cirar, tel: 471-23-48.

Dodatne informacije: kontaktna oseba –
vodja izvedbe javnega naročila Darja Kobe,
tel: 471-25-82.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 63A/2002-ODP) na transak-
cijski račun št. 011006370191114. Pre-
vzem razpisne dokumentacije je lahko oseb-

no ali po pošti. Pred tem je potrebno pred-
ložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati
mora naslednje podatke: navedbo polnega
naslova ponudnika, davčno številko, št. jav-
nega razpisa,sklic na številko) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 5. 8. 2002, do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
MORS 63A/2002 – ODP, nakup gorniške
opreme“.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 6. 8. 2002 ob 13. uri na
naslovu: Ministrstvo za obrambo, Urad za
logistiko, Kardljeva ploščad 24, 1000 Ljub-
ljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema raču-
na.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: /

Posebni pogoji naročnika:
1. izjava ponudnika po stanju na dan

oddaje ponudbe,
2. da bo v primeru sklenitve pogod-

be nudil 30 dnevni plačilni rok,
3. da je seznanjen s tehničnimi opi-

si naročnika za ponujene artikle in da zago-
tavlja le-te pri ponujenih artiklih,

4. da za vse artikle ponujene skupi-
ne priloži prospekte oziroma kataloge, iz
katerih je nedvoumno razvidno, kaj je pred-
met ponudbe,

5. da je priložil podpisan in ožigo-
san vzorec pogodbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončne izvedbe posla.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
dniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposob-
ljenost in sposobnost bodo ocenjeni na pod-
lagi naslednjih meril:

a) cena – 80 točk,
b) dobavni rok za leto 2002 – 20 točk,
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 3. 7. 2002.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 404-08-152/2002-3 Ob-74034
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, Ljubljana, št. telefaksa:
01/431-81-64

3. (a) Vrsta in količina blaga: tarče iz
papirja in kartona, tarče iz kovine in po-
trošna učna sredstva

Skupina A – tarče iz papirja in kartona

Predmet Leto Okvirna
količina

1 Tarče za zračno puško 2002 100.000
2003 300.000

2 Tarča št. 4 2002 1.000
2003 500

3 Tarča št. 10 2002 1.000
2003 50.000

4 Tarča krožna 50x50 cm 2002 1.000
2003 1.000

5 Tarča št. 2 2002 1.000
2003 500

6 Tarča št. 5 2002 1.000
2003 500

Skupina B – tarče iz kovine

Predmet Leto Okvirna
količina

1 Tarča št. 4 (enake mere kot za kovinsko tarčo št. 5
na shemi, vendar zmanjšana za 25 cm po višini) 2002 160

2003 160

2 Tarča št. 5 2002 200
2003 200

3 Tarča št. 7 2002 200
2003 200

4 Tarča št. 10 2002 200
2003 200

5 Tarča št. 12a 2002 15
2003 15

6 Tarča št. 13 2002 15
2003 15
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Skupina C – ostala sredstva

Predmet Leto Okvirna
količina

1 Jeklena plošča PN 12 dim.
12x5000x1200 2002 5

2003 10

2 Jekleni “U“ profil dim. 300x100x1200 2002 5

2003 10

3 Jeklena cev FI 270x10x1200 2002 5

2003 10

4 Jeklena cev FI 90x10x1200 2002 5

2003 10

5 Jeklena palica 20x30x1200 2002 5

2003 10

6 Tirnica normalne proge l = 1200 2002 5

2003 10

7 Jekleni “L“ profil dim. 200x200x20x1200 2002 5

2003 10

8 Jeklena plošča dim. 40x300x300 2002 10

2003 20

9 Jekleni “I“ profil dim. 340x140x15x1200 2002 5

2003 10

10 AB steber dim. 200x40x40 2002 5

2003 10

11 AB “T“ nosilec 2002 5

2003 10

12 AB plošča dim. 150x60 cm 2002 10

2003 20

13 AB steber 2002 10

2003 20

14 Smreka plohi 50x200-300x400 2002 15,4 m3

2003 30 m3

15 Smreka deske 20-30x150-200x400 2002 7,7 m3

2003 15 m3

16 Smreka neobdelana
FI 35x250 cm, FI 25x250 cm,
FI 20-25x250 cm 2002 8,4 m3

2003 19 m3

17 Bukev neobdelana
FI 38x250 cm, FI 45x250 cm 2002 21,7 m3

2003 40 m3

18 Smreka 20x25x250 cm 2002 2,1 m3

2003 4 m3

19 Bodeča žica 2002 5000 m

2003 5000 m

Podrobni opisi blaga so navedeni v raz-
pisni dokumentaciji!

(b) Če je predvidena oddaja skupin,
navesti skupine in sprejemljivost ponudb
za eno skupino, več skupin ali za vse sku-
paj: ponudnik lahko odda ponudbo za po-
samezne skupine!

4. Kraj dobave: centralno skladišče
MORS, Miheličeva ul., Ljubljana – Šentvid.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave:
september 2002/marec 2003.

7. (a) Naslov  službe  in  oseba,  od
katere  se  lahko  zahteva  razpisno  do-
kumentacijo  in  dodatne  informacije:
Ministrstvo za obrambo RS, Urad za logi-

stiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljub-
ljana.

Zahteva za razpisno dokumentacijo: Boš-
tjan Purkat, 01/471-25-86, Dušan Cirar,
01/471-23-48 faks 01/43-19-035.

Dodatne informacije: Sonja Jekovec,
01/471-23-57, kontaktna oseba – vodja
izvedbe javnega naročila
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 151/2002-ODP) na račun
5011006370191114. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumenta-
cijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje
podatke: navedbo polnega naslova ponu-
dnika, davčno številko, številko javnega raz-
pisa, sklic na številko) ter potrdilo o registra-
ciji, če ste davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 12. 8. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik je sprejemna pisarna – vloži-
šče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljub-
ljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj, ponudba
MORS 151/2002-ODP – tarče“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 8. 2002 ob 13. uri, na naslovu:
MORS, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:

a) zavarovanje za resnost ponudbe (če
je vrednost ponudbe višja od 30,000.000
SIT) v višini 5% od vrednosti ponudbe.

b) izjava banke o izdaji bančne garancije
(če je vrednost ponudbe višja od
30,000.000 SIT) za dobro izvedbo posla.

c) potrebno je priložiti poročilo poobla-
ščenega revizorja (če je vrednost ponudbe
višja od 50,000.000 SIT), da ima ponudnik
za razpisano naročilo po svojih knjigovod-
skih podatkih izkazano, da je do datuma
revizorjevega poročila poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema raču-
na na naročnikov naslov.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen: ni predvideno.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:

Posebni pogoji:
1. da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospe-

lih neporavnanih obveznosti oziroma, da ni
imel blokiranega žiro računa v preteklih 6
mesecih do vštevši dneva sestavitve obraz-
ca o plačilni sposobnosti,

2. da bo v primeru sklenitve pogodbe
kot prevzemnik javnega naročila poravnal
obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in
kooperantov,

3. da potrjuje, da podatki iz ponudbe
niso zavajajoči in soglaša s pogoji iz raz-
pisa,

4. da potrjuje zahtevano veljavnost po-
nudbe in rok plačila iz razpisne dokumen-
tacije,

5. da potrjuje, da ponujeno blago ustre-
za tehničnim podatkom in ostalim zahtevam
naročnika,

6. da potrjuje obrazec ponudba cene,
7. da bo potrdil vsako stran – vzorec

pogodbe.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati do kon-
čne izvedbe poslov, odločitev o sprejemu po-
nudbe predvidoma do septembra 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
dniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposob-
ljenost in sposobnost bodo ocenjeni na pod-
lagi ocenjevalnih kriterijev:

a) Vrednost ponudbe – utež 0,80

Število točk Kriterij

80 najnižja cena

1.00–79.99 najnižja cena × 100

    ponujena cena

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo
in tako dobi število točk za merilo.

b) Rok dobave – utež 0,20

Število točk Kriterij

20 najkrajši dobavni rok

1.00–19.99 najkrajši dobavni rok × 100

    ponujeni dobavni rok

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo
in tako dobi število točk za merilo.

Najugodnejša ponudba lahko pridobi
maksimalno 100 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni.

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 7. 2002.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 404-08-65/2002-4 Ob-74061
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, 1000 Ljubljana, tel. 01/433-11-11, te-
lefaks 01/431-90-35.

3. (a) Vrsta in količina blaga: priznanja
in oznake mors ter ostala kovinska ga-
lanterija.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo vsebuje 4 sklope, kot je razvidno iz
priložene tabele:

Sklop Artikel Količina
letna

kpl/kos
ca.

1. artikli iz žgnega emajla – priznanja
Zlata medalja gen. Maistra 3
Srebrna medalja gen. Maistra 20
Bronasta medalja gen. Maistra 40
Red Slovenske vojske z zvezdo (zahtevan vzorec) 2
Red Slovenske vojske 2
Zlata medalja Slovenske vojske 5
Srebrna medalja Slovenske vojske 60
Bronasta medalja Slovenske vojske 400
Red SV na lenti 1
Red gen. Maistra I. stopnje 1
Red gen. Maistra II. stopnje 1
Red gen. Maistra III. stopnje 1
Zlata medalja gen.Maistra z meči 1
Srebrna medalja gen.Maistra z meči 1
Bronasta medalja gen.Maistra z meči 1
Red Slovenske vojske z zvezdo meči 1
Red Slovenske vojske z meči 1
Zlata medalja Slovenske vojske z meči 1
Srebrna medalja Slovenske vojske z meči 1
Bronasta medalja Slovenske vojske z meči 1
Red SV na lenti z meči 1
Red gen. Maistra I. stopnje z meči 1
Red gen. Maistra II. stopnje z meči 1
Red gen. Maistra III. stopnje z meči 1
Spominski znak “znak MSNZ 1990“ 1
Velika plaketa za sodelovanje 5
Plaketa za sodelovanje 5
Medalja za hrabrost 2
Medalja za ranjence 2
Častni vojni znak 1
Medalja za vojaka na služenju vojaškega roka-zlata 30
Medalja za vojaka na služenju
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vojaškega roka-srebrna 100
Medalja za vojaka na služenju
vojaškega roka-bronasta 130
Ploščica z napisom priimka 500
Oznaka za kapo starešin 1.000
Plaketa SV – zlata 50
Plaketa SV – srebrna 100
Plaketa SV – bronasta 200
Promocijska plaketa SV, mala – zlata 100
Promocijska plaketa SV, mala – srebrna 200
Promocijska plaketa SV, mala – bronasta 300
Medalja NGŠ v škatli z nadom. trakom 300
Medalja v službi miru 100
Medalja za prijateljstvo in sodelovanje 15
Nadomestni trakci za odlikovanja za pripadnike
SV (možno naročilo do 2.000 kosov) 1

2 artikli iz žganega emajla – leta
znaki za 5 let 300
znaki za 10 let (zahtevan vzorec) 1.300
znaki za 15 let 20
znaki za 20 let 40
znaki za 25 let 10
znaki za 30 let 1
znaki za 35 let 1

3 artikli prevlečeni s prozornim poliesterskim emaljom
(za vsak prijavljeni artikel zahtevan vzorec)
Spominski znak “Trzin“ 10
Spominski znak “Borovnica“ 10
Spominski znaki ostali 880
Strelski znak-zlat 20
Strelski znak-srebrn 50
Strelski znak-bronast 150
Značka najboljši vojak-zlat 100
Značka najboljši vojak-srebrn 400
Značka najboljši vojak-bronast 1.600
Oznaka usposobljenosti
(možno naročilo do 2.000 kosov) 1
Položajna oznaka
(možno naročilo do 1.000 kosov) 1
Oznaka pripadnosti mednarodna SVN/SV/drug
(možno naročilo do 4.000 kosov) 1

4 razna kovinska galanterija
(za vsak prijavljeni artikel zahtevan vzorec)
Spominska plošča 2
Lesena piramida namizna SV 200
Obesek znak SV na usnju 800
Obesek znak GŠSV na usnju 300
Komplet SV (obesek, kravatna igla
s krokodilčkom, značka na igli) 500
Kovanec GŠSV 300
Kravatna igla SV moška s krokodilčkom 1000
Kravatna igla ženska 300
Spominski kovanci SV, veliki, zlat 100
Spominski kovanci SV, veliki, srebrn 300
Spominski kovanci SV, veliki, bronast 500
Spominski kovanci SV, mali, zlat 500
Spominski kovanci SV, mali, srebrn 1000
Spominski kovanci SV, mali,bronast 2000
Značka SV na igli 2000
Značka SV na metuljčku 500
Bronasti kipec generala Maistra 20
Značka “PRISEGAM” ZA LETO 2002 2000
Kovanci rodov in služb v škatlici 800
Značka GŠSV na igli 400
Značka GŠSV na metuljčku 200
Znak kovinski GŠSV 20
Znak SV – obesek 1000
Znak SV na lesu – zlat 200
Znak SV na lesu –srebrn 500
Znak SV na lesu – bronast 800
Čini kovinski, razni (možno do par tisoč) 10

Količine so okvirne oziroma ca. letne po-
trebe naročnika oziroma v smislu cenika!
Ponudnik lahko ponudi vse sklope od 1 do
4, ali pa posamezen sklop. Za razpisan 1.
in 2. sklop, se zahteva prijava na vse artikle,
sicer se ponudba za ta sklop izloči. Za 3. in
4. sklop pa je prijava možna na posamezne
artikle!

4. Kraj dobave: centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo razpisano
varianto ponudbe, drugih variant naročnik
ne bo upošteval.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: leto 2002,
2003 in eventualno 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktni ose-
bi: Boštjan Purkat, 01/471-25-86, Dušan
Cirar, 01/471-23-48; dodatne inf.: Darja
Kobe, 01/471-25-82, kontaktna oseba –
vodja izvedbe javnega naročila; vse faks 01/
431-90-35.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 103/2002-ODP) na tekoči ra-
čun 011006370191114. Prevzem razpis-
ne dokumentacije je lahko osebno ali po
pošti. Pred tem je potrebno predložiti doku-
mentacijo o vplačilu (vsebovati mora nasled-
nje podatke: navedbo polnega naslova po-
nudnika, davčno številko, številko javnega
razpisa, sklic na številko) ter potrdilo o re-
gistraciji, če ste davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 12. 8. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, pre-
vzemnik je sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom: “Ne odpiraj, ponudba MORS
103/2002-ODP – priznanja in oznake
mors, ter ostala kovinska galanterija“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 8.
2002, ob 11. uri, na naslovu: MORS, Urad
za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, mora-
jo pred pričetkom odpiranja ponudb komisi-
ji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki
morajo predložiti bančno garancijo v višini 3%
njihove ponudbe (skupna vrednost vseh po-
nujenih sklopov), kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe, kolikor vrednost ponudbe
(skupna vrednost vseh ponujenih sklopov) pre-
sega 30,000.000 SIT, veljavna najmanj 120
dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila je 30 dni od uradnega prejema računa
na naročnikov naslov.

Sklop Artikel Količina
letna

kpl/kos
ca.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:

– izpolnjeno povabilo k oddaji ponudbe,
– izjava ponudnika po stanju na dan od-

daje ponudbe,
– izjava ponudnika o poravnavi obvez-

nosti,
– potrditev veljavnosti ponudbe in roka

plačila,
– izjava banke o izdaji bančne garancije

za dobro izvedbo posla. Izjava banke, da bo
izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbe-
nih obveznosti, v višini 5% pogodbene vred-
nosti, kolikor bo ta presegala 30,000.000
SIT.

– Ponudba-cene za prijavljene sklope,
podpisana in žigosana,

– vzorec pogodbe podpisan in požigo-
san na vseh straneh,

– vzorci artikla za posamezni sklop, kot
je označeno v opisu blaga in ponovno v
prilogi “ponudba-cene“.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba skupaj s po-
nudbeno dokumentacijo mora veljati do
eventualne sklenitve pogodbe. Odločitev o
sprejemu ponudbe bo v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo.

15. Merila za ocenitev ponudb:

Zap. Ocenjevalna merila Utež
št.
1 vrednost ponudbe za

posamezni sklop v celoti (kjer
je zahtevana prijava na vse
artikle v sklopu) oziroma vrednost
posameznega artikla (kjer je
v sklopu možna prijava
na posamezne artikle) 0,90

2 dobavni rok od prejema
pisnega poziva 0,10
Skupaj 1,00

Naročnik bo posamezen sklop tega jav-
nega naročila oddal ponudniku, ki bo pre-
dložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo,
to je tista, ki bo dosegla največje skupno
število točk vseh ocenjevalnih meril za po-
samezen sklop.

Izračun števila točk po navedenih krite-
rijih:

1. Vrednost ponudbe posameznega
sklopa

Ocena Kriterij
10 najnižja ponujena vrednost posa-

meznega sklopa v celoti (kjer je
zahtevana prijava na vse artikle v
sklopu) oziroma vrednost posa-
meznega artikla (kjer je v sklopu
možna prijava na posamezne arti-
kle)

do 9,99 najnižja ponujena vrednost posa-
meznega sklopa v celoti (kjer je
zahtevana prijava na vse artikle v
sklopu) oziroma vrednost posa-
meznega artikla (kjer je v sklopu
možna prijava na posamezne arti-
kle) X ocena 10; deljeno z ocenje-
valno ponudbo

Dobljeno  oceno  se  pomnoži  z  utežjo
in  dobi  število  točk  za  to  ocenjevalno
merilo.

2. Dobavni rok od prejema pisnega po-
ziva.

Ocena Kriterij

10 najkrajši ponujeni dobavni rok

do 9,99 najkrajši ponujeni dobavni rok × 
              × ocena 10

     ponujeni dobavni rok

Dobljeno oceno se pomnoži z utežjo in
dobi število točk za to ocenjevalno merilo.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Darja Kobe, vodja izvedbe, tel. 01/
471-25-82.

17. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: ni.

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 7. 2002.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 402-04-22/2002 Ob-73364
zap. št. 18/02

1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, po pooblastilu.

2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a,1000 Ljubljana, telefaks
01/478-18-05.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega, računalniškega in ostale-
ga potrošnega materiala za potrebe
Davčne uprave Republike Slovenije z
uradi po Sloveniji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:

1. sklop: Glavni urad,
2. sklop: Posebni davčni urad,
3. sklop: DU Brežice,
4. sklop: DU Celje,
5. sklop: DU Kočevje,

6. sklop: DU Koper,
7. sklop: DU Kranj,
8. sklop: DU Ljubljana,
9. sklop: DU Maribor,
10. sklop: DU Murska Sobota,
11. sklop: DU Nova Gorica,
12. sklop: DU Novo mesto,
13. sklop: DU Postojna,
14. sklop: DU Ptuj,
15. sklop: DU Hrastnik,
16. sklop: DU Velenje.
4. Kraj dobave: Davčna uprava RS z ura-

di po Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

niso.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 9.
2002 do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Servis sku-
pnih služb Vlade Republike Slovenije, Gre-

gorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, glavna pi-
sarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure do poteka roka za oddajo
prijav-ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa
01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272002.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 8. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 27/a,1000
Ljubljana - glavna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 8. 2002 ob 10. uri Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
27/a,1000 Ljubljana - sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, v višini
5,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): prav-
ni akt o skupni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: iz razpisne dokumenta-
cije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena - skupaj največ 100

točk;
2. popust  na  uradni  cenik  za  pisar-

niški,  računalniški  in  ostali  potrošni  ma-
terial  izven  specifikacije  -  skupaj  največ
12 točk;

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Breda Kosec, tel. 01/478-18-21.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 7. 2002.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 025-3/2002-40 Ob-73701
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljub-
ljana.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-48-34, telefon 01/478-48-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: izbira do-
baviteljev goriva in dodatne opreme.

Neosvinčen motorni bencin 95 ok-
tanski:

Območna geodetska uprava Celje in iz-
postave: Celje, Slovenske Konjice, Šentjur
pri Celju: 2200 litrov;

Območna geodetska uprava Kranj in iz-
postave: Kranj, Radovljica, Škofja loka:
2800 litrov;
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Območna geodetska uprava Ljubljana in
izpostave: Ljubljana, Cerknica, Domžale,
Grosuplje, Kamnik, Kočevje, Litija: 3200
litrov;

Območna geodetska uprava Murska So-
bota in izpostave: Murska Sobota, Gornja
Radgona, Ljutomer: 2800 litrov;

Območna geodetska uprava Nova Gori-
ca in izpostavi: Nova Gorica, Idrija: 1600
litrov;

Območna geodetska uprava Sevnica, Iz-
postavi Brežice in Krško: 1000 litrov;

Območna geodetska uprava Slovenj
Gradec in izpostava Slovenj Gradec: 1400
litrov;

Območna geodetska uprava Velenje in
izpostava Velenje: 900 litrov.

Diesel:
Območna geodetska uprava Murska So-

bota: 500 litrov.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za ce-

lotno javno naročilo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: območje Republike Slo-
venije, po seznamu lokacij območnih geo-
detskih uprav, izpostav območnih geodet-
skih uprav.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od predvido-
ma septembra do 30. aprila 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, soba P10, Nives
Jurcan, telefon 01/478-49-27.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 27. 8. 2002 do
9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za prevzem razpisne doku-
mentacije pri naročniku v fizični obliki 2.500
SIT, negotovinsko plačilo na podračun EZR
številka 01100-1000 6163 37 11
25127-7141998-00000002, na spletnih
straneh Geodetske uprave Republike Slo-
venije - brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 8. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 8. 2002 ob 10. uri v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, v
sejni sobi v pritličju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go financira naročnik.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona

o javnih naročilih: vsaj en bencinski servis
po izpostavi območne geodetske uprave.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 30 dni po odpiranju ponudb, na-
ročnik bo sprejel odločitev o izbiri predvido-
ma do konca avgusta 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je delno ponovljen na
podlagi sklepa Državne revizijske komisije.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 7. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 462/02 Ob-73712
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,

Vojnik, tel. 03/78-00-100, 78-00-106, faks
03/78-00-200.

3. (a) Vrsta in količina blaga: osnovna
sredstva – ponovni javni razpis.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

A) vozila (2 dostavni vozili in 1 vozilo za
prevoz oseb),

B) traktor s priključki,
C) računalniki in elektronska oprema,
D) ostala sredstva manjše vrednosti.
4. Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica

Vojnik in DE Ravne pri Šoštanju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe ne bodo upoštevane, ra-
zen za skupino A). Za navedeno skupino
lahko ponudniki ponudijo največ tri varian-
tne ponudbe.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek 1. 9.
2002, zaključek 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska ce-
sta 37, Vojnik, kontaktna oseba Magda No-
vak; dodatne informacije Albin Apotekar, inž.

Dvig razpisne dokumentacije: osebno po
predhodni predložitvi potrdila o plačilu raz-
pisne dokumentacije, faks 03/78-00-200.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
31. 7. 2002, vsak delovni dan med 8. in
13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 12.000 SIT, negoto-
vinsko plačilo, na podračun št.
01100-6030279349 pri UJP, s pripisom
za razpisno dokumentacijo “Osnovna sred-
stva“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 8. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni zavod Psihiatrična bolni-
šnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave,
Celjska cesta 37, Vojnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 8. 2002 ob 10. uri, sejna soba
uprave na naslovu: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
100.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30-dnev-
ni plačilni rok od datuma prejema računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

1. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti,

2. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije ali da ni prene-
hal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe,

3. da mu v zadnjih petih letih pred
objavo ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njego-
vim poslovanjem ali izdana pravnomočna so-
dna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,

4. da ima poravnane davke, prispev-
ke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi,

5. da ima veljavno dovoljenje pristoj-
nega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,

6. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo poslov-
ne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecev ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON 2 ali BON 3),

6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v prete-

klih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 2 enako 0,

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih, vključno do dneva sesta-
vitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 3
enako 0,

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran,

7. da ni dal zavajajoče podatke,
8. da sprejema pogoje razpisne do-

kumentacije,
9. da zagotavlja vse (100%) razpisane

vrste blaga iz skupine, za katero se prijavlja
na razpis,

10. da nudi 30 dnevni plačilni rok,
11. da bo dostava fco Psihiatrična

bolnišnica Vojnik oziroma DE Ravne pri Šoš-
tanju – razloženo in zmontirano,

12. da bo na zahtevo naročnika pre-
dložil vzorce blaga,

13. da je izdelal ponudbo po sistemu
“funkcionalni ključ v roke“,

14. da je izdelal ponudbo za skupino
A) po načelu “staro za novo“,

15. da je za skupino C) predložil izja-
vo o seznanjenosti z razmerami na objektih,

16. da je za skupino C) predložil izja-
vo o odgovornosti ponudnika v času izvaja-
nja del,
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17. da ima bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 100.000 SIT,

18. da ima izjavo banke, da bo dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe: 16. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
za skupino A):
– cena 70 točk,
– ustreznost tehničnim zahtevam 20

točk,
– garancijska doba 10 točk,
za skupine B), C) in D):
– najnižja skupna vrednost predračuna

za posamezno skupino.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ocenjena vrednost razpisa je
19,500.000 SIT, in sicer:

A) vozila 8,500.000 SIT,
B) traktor s priključki 3,500.000 SIT
C) računalniki, elektronska oprema

4,000.000 SIT,
D) ostala sredstva manjše vrednosti

3,500.000 SIT.
Prijaviti se je možno na posamezno sku-

pino ali skupine. V primeru, da naročnik ne
pridobi nobene ponudbe ali bodo ponudbe
neprimerne, bo nadaljeval z oddajo naročila
po postopku s pogajanji brez predhodne
objave. Dodatne informacije se dobijo sa-
mo pismeno na naslovu kot pod točko 2.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Ob-73720
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Celje, Vrunčeva

2a, tel. 03/42-01-000, faks
03/54-85-023.

3. (a) Vrsta in količina blaga: blago,
dobava in montaža TK opreme FMX,
SDH in RPS z izdelavo projektne doku-
mentacije PGD, PZI in PID, zagonom in
meritvami za objekt RTP Brežice.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ne.

4. Kraj dobave: RTP Brežice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: /
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago na naslovu na-
ročnika pri kontaktni osebi Marjanu Ter-
bovc, tel. 03/42-01-472, v sobi 408/IV,
dodatne informacije pa pri Alešu Selič, tel.
03/42-01-406.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te obja-
ve v času od 8. do 12. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 12.000 SIT (skupaj
z DDV) na transakcijski račun

06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 8. 2002 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje, soba 411/IV.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 8. 2002 ob 9. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti ponudbe ali depozit na transakcij-
ski račun, bančna garancija za dobro izved-
bo pogodbenih obveznosti in garancija za
odpravo napak v garancijskem roku.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: dolo-
čeni v pogodbi.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– reference
– podpora.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., Aleš
Selič, univ. dipl. inž. el., tel. 03/42-01-406.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

Elektro Celje, d.d.

Št. 2-039/2002 Ob-73730
1. Naročnik: Biotehniška fakulteta, Od-

delek za lesarstvo, Jamnikarjeva 101, 1000
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Biotehniška fakul-
teta, Oddelek za lesarstvo, Jamnikarjeva
101, 1000 Ljubljana, tel. 01/423-11-61,
faks 01/257-22-97.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sistem za
dinamične mehanske analize, 1 kos.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni sklopov.

4. Kraj dobave: BF, Oddelek za lesar-
stvo, Rožna dolina, Cesta VIII/34, 1000
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30. 9. do
30. 10. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: BF, Oddelek

za lesarstvo, tajništvo za razpisno dokumen-
tacijo, za dodatne informacije doc. dr. Bo-
jan Bučar, tel. 01/423-11-61 int. 419 ali
GSM 040/546-966.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
30. 8.2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brez plačila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 2. 9. 2002, do
12. ure v tajništvo Oddelka za lesarstvo,
Rožna dolina, Cesta VIII/34, Ljubljana.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Biotehniška fakulteta, Oddelek
za lesarstvo, Rožna dolina, Cesta VIII/34,
1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 9. 2002, ob 10. uri v sejni sobi
Oddelka za lesarstvo, Rožna dolina, Cesta
VIII/34, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca ali bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10 % od vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čeno opremo financirata MŠZŠ in naročnik
v razmerju 60:40.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2002, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
20. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: BF, Oddelek za lesarstvo, Katedra
za mehanske obdelovalne tehnologije, doc.
dr. Bojan Bučar, tel. 01/423-11-61 int. 419
ali GSM 040/546-966.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

UL Biotehniška fakulteta Ljubljana

Št. 1-039/2002 Ob-73749
1. Naročnik: Biotehniška fakulteta, Od-

delek za lesarstvo, Jamnikarjeva 101, 1000
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Biotehniška fakul-
teta, Oddelek za lesarstvo, Jamnikarjeva
101, 1000 Ljubljana, tel. 01/423-11-61,
faks 01/257-22-97.

3. (a) Vrsta in količina blaga: FT-IR
spektrometer, 1 kos.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni sklopov.

4. Kraj dobave: BF, Oddelek za lesar-
stvo, Rožna dolina, Cesta VIII/34, 1000
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30. 9. do
30. 10. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: BF, Oddelek
za lesarstvo, tajništvo za razpisno dokumen-
tacijo, za dodatne informacije prof. dr. Franc
Pohleven, tel. 01/423-11-61 int. 436 ali
GSM 031/390-393.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
30. 8. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brez plačila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 2. 9. 2002, do
12. ure v tajništvo Oddelka za lesarstvo,
Rožna dolina, Cesta VIII/34, Ljubljana.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Biotehniška fakulteta, Oddelek
za lesarstvo, Rožna dolina, Cesta VIII/34,
1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 9. 2002, ob 10. uri v sejni sobi
Oddelka za lesarstvo, Rožna dolina, Cesta
VIII/34, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca ali bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10 % od vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čeno opremo financirata MŠZŠ in naročnik
v razmerju 60:40.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2002, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
20. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: BF, Oddelek za lesarstvo, Katedra
za patologijo in zaščito lesa, prof. dr. Franc
Pohleven, tel. 01/423-11-61 int. 436 ali
GSM 031/390-393.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

UL Biotehniška fakulteta Ljubljana

Št. 371-02-34/02-0406 Ob-73789
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravo-

sodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana, faks št. 01/478-55-96.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– osebno vozilo od 1800 do 2000

ccm: 1 vozilo,
– osebno vozilo od 1600 do 1800

ccm 4 vozila,
– osebno vozilo od 1500 do 1600

ccm 2 vozili,

– osebno vozilo karavan na 4 kolesni
pogon od 1500 do 1600 ccm 4 vozila,

– osebno vozilo karavan od 1500 do
1600 ccm 1 vozilo,

– enoprostorsko vozilo od 1600 do
1800 ccm 2 vozili.

Natančen tehnični opis vozil je razviden
iz razpisne dokumentacije.

Ocenjena vrednost javnega naročila brez
davka na dodano vrednost je 47,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
javno naročilo se bo oddalo po sklopih, in
sicer:

sklop A - ocenjena vrednost brez davka
na dodano vrednost je 3,300.000 SIT, ose-
bno vozilo od 1800 do 2000 ccm: 1 vozilo,

sklop B - ocenjena vrednost brez davka
na dodano vrednost za obe vozili je
12,900.000 SIT, osebno vozilo od 1600
do 1800 ccm: 4 vozila,

sklop C - ocenjena vrednost brez davka
na dodano vrednost je 6,400.000 SIT, ose-
bno vozilo od 1500 do 1600 ccm: 2 vozili,

sklop D - ocenjena vrednost brez davka
na dodano vrednost je 11,800.000 SIT,
osebno vozilo karavan na 4 kolesni pogon
od 1500 do 1600 ccm: 4 vozila,

sklop E - ocenjena vrednost brez davka
na dodano vrednost je 3,300.000 SIT, ose-
bno vozilo karavan od 1500 do 1600 ccm
1 vozilo,

sklop F - ocenjena vrednost brez davka
na dodano vrednost je 9,300.000 SIT, eno-
prostorsko vozilo od 1600 do 1800 ccm: 2
vozili.

4. Kraj dobave: Republika Slovenija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: vozila bodo
dobavljena v pogodbenem roku.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RS, Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub-
ljana, Nataša Šincek Jović, soba II/66, tel.
01/478-52-09.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 9. in 12.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 8. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RS, Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, v primeru
osebne predaje na isti naslov - vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 8.
2002 ob 11. uri v prostorih Ministrstva za
pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljublja-
na, II nadstropje, soba št. 70.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: na-
ročnik ima pravico v razpisni dokumentaciji
zahtevati od ponudnikov finančna zavarova-
nja. Oblika finančnih zavarovanj je natan-
čneje določena v poglavju VII. “Navedba
vrste finančnih zavarovanj“.

a) garancija za resnost ponudbe
Ponudnik mora k ponudbi kot finančno

zavarovanje za resnost ponudbe priložiti
bančno garancijo po vzorcu iz razpisne do-
kumentacije v višini 5% od ocenjene vre-
dnosti javnega razpisa oziroma od ocenje-
ne vrednosti za sklop(e) javnega razpisa na
katerega(e) konkurira ponudnik. Rok veljav-
nosti mora biti do 4. 10. 2002. V primeru,
če izbrani izvajalec ne sklene pogodbe z
naročnikom, le-ta vnovči garancijo, ne gle-
de na to ali je naročnik utrpel škodo ali ne.

b) garancija za dobro izvedbo posla
Bančno garancijo za dobro izvedbo po-

sla po vzorcu iz razpisne dokumentacije v
višini 5% pogodbene vrednosti mora izbrani
ponudnik predložiti najkasneje v 10 dneh
od sklenitve pogodbe. Veljavnost garancije
mora biti še tri mesece po uspešni primo-
predaji predmeta pogodbe. Pogodba se
sklepa z odložnim pogojem, da postane ve-
ljavna šele s predložitvijo garancije za dobro
izvedbo posla. V razpisni dokumentaciji pa
mora ponudnik predložiti izjavo banke, da
bo izdala to garancijo.

c) bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku

Izbrani ponudnik mora naročniku ob
uspešni primopredaji predmeta pogodbe iz-
ročiti bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku, in sicer v višini 5% po-
godbene vrednosti. Rok trajanja garancije
je za 1 (en) dan daljši kot garancijski ali
jamčevalni rok. Garancija služi naročniku kot
jamstvo za vestno izpolnjevanje obveznosti
do naročnika v času garancijskega roka.
Kolikor se garancijski rok podaljša, se mora
hkrati podaljšati za enak čas tudi rok traja-
nja bančne garancije. V razpisni dokumen-
taciji pa mora ponudnik predložiti izjavo ban-
ke, da bo izdala to garancijo.

Vse stroške, ki se nanašajo na bančna
zavarovanja oziroma bančne garancije, krije
ponudnik. Kolikor ponudnik v zgoraj nave-
denih primerih ne predloži bančne garanci-
je in izjav v skladu z zahtevami iz prejšnjih
treh odstavkov, se ponudba izloči iz nadalj-
nje obravnave.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ku-
pnina bo plačana v roku od 30 do 60 dni
po prejemu računov in s strani odgovorne
osebe pravosodnih organov podpisanih in
žigosanih dobavnic oziroma primopredaj-
nih zapisnikov. Računi in dobavnice so iz-
dani ločeno glede na lokacije pravosodnih
organov.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo v skladu z razpisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

13.1. Registracija pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež.

13.1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe).

13.1.1.1. Izpisek iz sodnega registra po-
djetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
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13.1.1.2. Odločba upravnega organa
izdana v skladu s 4. členom Zakona o go-
spodarskih družbah o izpolnjevanju z zako-
nom določenih pogojev za opravljanje de-
javnosti.

13.1.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetnik posameznik).

13.1.2.1. Originalno potrdilo o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki ne sme biti starejše od 7 dni od
datuma oddaje ponudbe.

13.1.2.2. Priglasitveni list začetka poslo-
vanja, izdan s strani pristojne izpostave Dav-
čnega urada RS.

13.2. Potrdilo sodišča, da proti ponu-
dniku ni uveden postopek prisilne poravna-
ve, stečajni ali likvidacijski postopek ali je
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe.

13.3. Izjava ponudnika, da mu ni bila v
zadnjih petih letih pred objavo naročila izda-
na pravnomočna odločba za kaznivo deja-
nje, ki je povezano z njegovim poslovanjem
ali izdana pravnomočna sodba ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepoveda-
no opravljati dejavnost, ki je predmet javne-
ga naročila in potrdilo Ministrstva za pravo-
sodje, Oddelka za kazensko evidenco. Pre-
dložitev samo enega dokumenta ne bo po-
menilo izpolnitev pogoja.

13.4. Potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da v preteklih treh letih pred pri-
četkom naročila ponudnikovi vodstveni de-
lavci niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi z poslovanjem.

13.5. Potrdilo pristojnega organa, da
ima ponudnik poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti 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.

13.6. Dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naroči-
la, v kolikor je tako dovoljenje zahtevano s
posebnim predpisom.

13.7. Dokazila o finančni in poslovni spo-
sobnosti ponudnika.

13.7.1 Za pravne osebe.
13.7.1.1. Obrazec BON-1/P za gospo-

darske družbe oziroma ustrezen obrazec
BON-1 za druge pravne osebe (zavodi, in-
štituti) s podatki in kazalniki za leto 2001 ter
obrazec BON-2, ki ne sme biti starejši od
30 dni od datuma oddaje ponudbe.

Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi pre-
dložiti BON-1/P in ne more kot nadomesti-
lo le tega predložiti BON-1 (pozornost pri
naročanju bonitete poslovanja).

13.7.1.2. Izjava ponudnika, da je v zad-
njih treh mesecih pred oddajo ponudbe po-
sloval uspešno.

13.7.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetnik posameznik).

13.7.2.1. Potrdilo banke, pri kateri ima-
jo odprt transakcijski račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na transkacij-
skem računu za obdobje zadnjih šestih me-
secev pred oddajo ponudbe.

13.7.2.2. Napoved davkov iz dejavnosti
za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne

izpostave Davčnega urada RS, vključno z
bilanco stanja za preteklo leto.

13.7.2.3. Izjava ponudnika, da je v zad-
njih treh mesecih pred oddajo ponudbe po-
sloval uspešno.

13.8. Dokazila, da ponudnik razpolaga
z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi.

13.8.1. Ponudnik mora imeti izpolnjene
pogoje, ki jih naročnik zahteva v zvezi z
referencami, in predložiti potrjene obraz-
ce-reference s strani naročnikov.

13.8.2. Seznam zaposlenih in drugih
strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izved-
bo pogodbe in odgovorni za nadzor kako-
vosti.

13.8.3. Opis ponudnikove tehnične
opremljenosti in naprav, ukrepov za zago-
tavljanje kakovosti (opis, predložijo se mo-
rebitni pridobljeni certifikati kakovosti po ISO
standardih ...) ter morebitnih študijskih in
raziskovalnih zmogljivosti.

13.9. Izjava ponudnika, da bo vozila do-
bavil v pogodbenem roku.

13.10. Poročilo pooblaščenega revizor-
ja, ki je izdano v skladu z Odredbo o finan-
čnem poslovanju proračunskih uporabnikov
(Ur. l. RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki
potrjuje, da ima ponudnik po svojih knjigo-
vodskih podatkih izkazano, da ima do datu-
ma revizorjevega poročila, ki ne sme biti
starejše od 15 dni pred dnevom oddaje
ponudbe na podlagi razpisa javnega naroči-
la, poravnane vse svoje zapadle obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in koo-
perantov.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko pote-
če rok za oddajo ponudbe. Predviden da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe: do 4. 9.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo

strokovna komisija upoštevala, kot merilo
za ocenitev ponudbe, ekonomsko najugo-
dnejšo ponudbo.

Ekonomsko najugodnejša ponudba je
ponudba ki ustreza naslednjim merilom:

a) cena,
b) rok dobave,
c) število lastnih in pooblaščenih servi-

serjev.
a) - cena 65%
Pri ceni bo strokovna komisija ocenjeva-

la tako, da bo najnižja ponudba ocenjena s
100 točkami, nato pa vsako višjo ceno od
najnižje po naslednji enačbi:

Tc = 100 – ((Cv – Cmin)/Cmin)100

(Cv-višja cena, Cmin-najnižja cena)
V primeru, če bo ponudbena cena za

100% ali več višja od najnižje bo ocenjena z
nič točkami.

b) - rok dobave 25%
Rok dobave se točkuje:
– 5 dni po podpisu pogodbe - 100 točk,
– 15 dni po podpisu pogodbe - 50 točk,
– 30 dni po podpisu pogodbe - 25 točk,
Daljši rok dobave se točkuje z nič toč-

kami.
c) - število lastnih in pooblaščenih servi-

serjev 10%
Število lastnih in pooblaščenih serviser-

jev se točkuje: v kolikor ima ponudnik več

kot 5 lastnih in pooblaščenih serviserjev -
100 točk.

V primeru, da ima ponudnik manj kot 5
lastne in pooblaščene servise se točkuje z
nič točkami.

Strokovna komisija bo pri ocenjevanju
upoštevala navedeni točkovni sistem, s ko-
relacijskim faktorjem 0,65 za ceno, korela-
cijskim faktorjem 0,25 za rok dobave in
0,10 za število lastnih in pooblaščenih ser-
viserjev.

Komisija bo za ocenjevanje upoštevala
le ponudbe, ki bodo predhodno izpolnjeva-
le vse razpisne pogoje.

V skladu z 53. členom Zakona o javnih
naročilih, je naročnik dolžan posebej ovre-
dnotiti neobičajno nizke cene ponudbe.

Najcenejša ponudba ni nujno najugo-
dnejša. Najugodnejša ponudba je tista po-
nudba, ki doseže najboljši rezultat glede na
vsa opisana vrednotenja.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

Ministrstvo za pravosodje

Št. 6/2002 Ob-73805
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

Ljubljana, Kotnikova 28,1000 Ljubljana, tel.
01/30-03-937, jožica.pergarec@zd-lj.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
novozgrajenih prostorov zobnih ambu-
lant in zobotehničnega laboratorija.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
samo za celotno naročilo.

4. Kraj dobave: ZD Ljubljana-Center, zo-
bne ambulante, Kotnikova ul.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: izdelava in
dobava opreme do 21.10. 2002, začetek
montaže na objektu 21. 10. 2002, zaklju-
ček montaže 30. 10. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na, Jožica Pergarec.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15. 7. 2002
dalje med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na podračun
ZD Ljubljana 01261-6030921845 sklicna
št. model 02 9225-280-86.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 8. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, Kot-
nikova 28, 1000 Ljubljana, vložišče (soba
011), v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj
- Ponudba“ za JR 6/2002 -ZD Center -
oprema zobnih ambulant in laboratorija.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 8. 2002 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28,1000 Ljublja-
na, velika sejna soba v kleti.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
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čna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v treh
enakih obrokih: prvi po podpisu pogodbe,
drugi ob začetku montaže, tretji 30 dni po
zaključku.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidno v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 30. 11. 2002; 26. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: razvi-
dno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 25/02 Ob-73820
1. Naročnik: Komunala Tolmin, Javno

podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89h,

5220 Tolmin, tel. 38-19-300, faks
38-81-025, email kp.tolmin@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: samo-
nakladalno vozilo z nadgradnjo (zaboj-
niki 5-7 m3) po sistemu staro za novo.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: fco Poljubinj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 20. 12.
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komunala Tolmin,
Javno podjetje d.d. tajništvo, Poljubinj 89h,
5220 Tolmin (razpisna dokumentacija se lahko
dvigne osebno ali pošlje po pošti po predhod-
ni dostavi potrdila o plačilu razpisne doku-
mentacije s podatki o naslovu ponudnika).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do tri dni pred
odpiranjem ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR
04753-0000100881 pri Nova KBM po-
dročje Nova Gorica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 8. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Tolmin, Javno pod-
jetje d.d. Poljubinj 89h, 5220 Tolmin,
tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 8. 2002 ob 10.45.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v višini 10% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila: 15 dni po dobavi.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 6. 11. 2002, 12. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
novega vozila, cena starega vozila, dodatna
oprema.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sovdat Davorin univ. dipl. inž. tel.
05/38-19-317.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

Komunala Tolmin, javno podjetje d.d.

Št. 24/02 Ob-73821
1. Naročnik: Komunala Tolmin, Javno

podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89h,

5220 Tolmin, tel. 38-19-300, faks
38-81-025, email kp.tolmin@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: smetar-
sko vozilo z nadgradnjo do 11 m3 (zabo-
jniki 120-900 l) po sistemu staro za
novo.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: fco Poljubinj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 20. 12.
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komunala Tolmin,
Javno podjetje d.d. tajništvo, Poljubinj 89h,
5220 Tolmin (razpisna dokumentacija se lahko
dvigne osebno ali pošlje po pošti po predhod-
ni dostavi potrdila o plačilu razpisne doku-
mentacije s podatki o naslovu ponudnika).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do tri dni pred
odpiranjem ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR
04753-0000100881 pri Nova KBM po-
dročje Nova Gorica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 8. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Tolmin, Javno pod-
jetje d.d. Poljubinj 89h, 5220 Tolmin,
tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 8. 2002 ob 10.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v višini 10% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila: 15 dni po dobavi.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 6. 11. 2002, 12. 8.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
novega vozila, cena starega vozila, dodatna
oprema.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sovdat Davorin univ. dipl. inž. tel.
05/38-19-317.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

Komunala Tolmin, javno podjetje d.d.

Št. 17123-02-403/24-02 Ob-73832
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
informacijske opreme, in sicer:

– osebni računalniki,
– prenosni računalniki,
– strežniki,
– omrežna oprema,
– laserski tiskalniki,
– ink-jet tiskalniki,
– skenerji in risalniki,
– strojna oprema.
Specifikacija blaga in količine so opre-

deljene v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se bo oddalo po sklopih, in sicer:

– sklop 1: osebni računalnki,
– sklop 2: prenosni računalniki,
– sklop 3: strežniki,
– sklop 4: omrežna oprema,
– sklop 5: laserski tiskalniki,
– sklop 6: ink-jet tiskalniki,
– sklop 7: skenerji in risalniki,
– sklop 8: strojna oprema.
Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je

predmet javnega razpisa v celoti (sklopi od
1 do 8) ali posamezne sklope v celoti. Po-
sameznih artiklov ali točk iz posameznega
sklopa, ponudniki ne morejo ponuditi.

4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-
nudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti te-
hnični specifikaciji iz razpisne dokumenta-
cije.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave je 1. 9. 2002, za-
ključek dobave pa 30 dni od podpisa po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
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notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Do-
datne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen vpo-
gled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig,
in sicer vsak dan od 12. do 14. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo. Ponu-
dniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentaci-
jo, morajo predložiti pooblastilo za dvig razpi-
sne dokumentacije, iz katerega morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv,
naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali
ne), potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in dokazi-
lo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti
jasno razviden točen naziv in naslov plačni-
ka, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40302402.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 6. 8. 2002,
najkasneje do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: o pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vloži-
šče, 1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 6. 8.
2002, ob 10. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
8% od skupne ponudbene vrednosti z vklju-
čenim DDV.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen
po dobavi.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bo-
do izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opre-
deliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponu-
dniki odgovarjajo naročniku neomejeno so-
lidarno.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 19. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom cena, urejenost sistema kako-
vosti in finančno stanje ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 17123-02-403/25-02 Ob-73831
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
usmerjevalnikov, in sicer:

– modularni usmerjevalnik Cisco 3661,
– modularni usmerjevalnik Cisco 3661,
– modularni usmerjevalnik Cisco 2651,
– testna postavitev IP telefonije,
– nadgradnja obstoječe opreme in uspo-

sabljanje.
Specifikacija blaga in količine so opre-

deljene v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki morajo blago, ki je predmet jav-
nega razpisa ponuditi v celoti, oziroma ne
morejo ponuditi posameznih sklopov oziro-
ma postavk iz celotnega naročila.

4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki variantnih ponudb ne morejo po-
nuditi. V primeru, da ponudnik ponudi vari-
antno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave je 1. 9. 2002, pred-
videni datum zaključka pa 60 dni od podpi-
sa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ministrstvo za notra-
nje zadeve, Sektor za finance, plan in investi-
cije, Oddelek za investicije in javna naročila,
Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, v tajništvu
oddelka pri Marinki Hlade. Dodatne informa-
cije: Veronika Bajrič, tel. 01/472-40-54.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen vpo-
gled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig,
in sicer vsak dan od 12. do 14. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo. Ponu-
dniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentaci-
jo morajo predložiti pooblastilo za dvig razpi-
sne dokumentacije, iz katerega morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv,
naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali
ne), potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in dokazi-
lo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti

jasno razviden točen naziv in naslov plačni-
ka, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40302505.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do dne 6. 8.
2002, najkasneje do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: o pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vloži-
šče, 1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 6. 8.
2002, ob 12. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
8% od skupne ponudbene vrednosti z vklju-
čenim DDV.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen
po dobavi in izvedbi usposabljanja.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponud-
bo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izja-
vo o predložitvi pravnega akta o skupni iz-
vedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovor-
nost posameznih izvajalcev za izvedbo naro-
čila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarja-
jo naročniku neomejeno solidarno.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 19. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom cena, nivo sodelovanja s princi-
palom in finančno stanje ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 33 z dne
12. 4. 2002, Ob-67344.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 17123-04-403-27/2002 Ob-73833
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
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2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks št.
01/472-57-91.

3. (a) Vrsta in količina blaga: naprava
za ugotavljanje verodostojnosti doku-
mentov in denarja: 2 kosa.

Specifikacija blaga je opredeljena v raz-
pisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki morajo ponuditi predmet javnega
naročila v celoti.

4. Kraj dobave: na lokaciji kupca - Teh-
nično skladišče MNZ, Vodovodna 93a,
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-
nudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti
tehnični specifikaciji iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Datum začetka in predvideni rok do-
bave: rok dobave blaga je največ 60 dni po
podpisu pogodbe, vendar najkasneje do
dne 29. 11. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Do-
datne informacije: Veronika Bajrič, tel.:
01/472-40-54.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno doku-
mentacijo morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o ponu-
dniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni
zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji s
strani davčnega urada, v kolikor je davčni
zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT,
iz katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
011000-6370171132 (Ministrstvo za no-
tranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40302702.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 7. 8. 2002,
najkasneje do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vloži-
šče, 1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 7. 8.
2002, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
8% od skupne ponudbene vrednosti z vklju-
čenim DDV.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen
po dobavi.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bo-
do izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opre-
deliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponu-
dniki odgovarjajo naročniku neomejeno so-
lidarno.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 13. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza
naslednjim merilom: cena, garancijski rok,
finančno stanje ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 02/02 Ob-73834
1. Naročnik: Komunala Slovenska Bistri-

ca, Podjetje za komunalne in druge storitve
d.o.o.

2. Naslov naročnika: Pohorski bataljon
12, 2310 Slovenska Bistrica, tel.
02/188-19-01, telefaks 02/818-01-37.

3. (a) Vrsta in količina blaga: ekstra
lahko kurilno olje (KO-EL), za potrebe
izvajanja službe ogrevanja v sezonah
2002/2003 in 2003/2004. Ocenjena
vrednost naročila znaša 33,300.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

4. Kraj dobave: Slovenska Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 10.
2002 do vključno 30. 9. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: nabavna slu-
žba, Alojz Višič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 23. 7. 2002
do vključno 5. 8. 2002, vsak delovni dan
med 7. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ob dvigu je potrebno
predložiti dokazilo o plačilu stroškov razpi-
sne dokumentacije v višini 10.000 SIT,
virmansko plačilo na transakcijski račun
št. 04430-0000394225, odprt pri Novi
KBM d.d.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do ponedeljka
2. 9. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Slovenska Bistrica,
Podjetje za komunalne in druge storitve
d.o.o., Pohorski bataljon 12, 2310 Sloven-
ska Bistrica (nabavna služba).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: v ponedeljek 2. 9. 2002 ob 13. uri
na sedežu družbe (pisarna direktorja).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ocenjene vrednosti naročila.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 10. 2002. Predviden datum odloči-
tve o izboru je 6. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vodja nabavne službe Alojz Višič, tel.
02/818-19-01.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.

Št. 549-02 Ob-73882
1. Naročnik: Zdravstveni dom Lendava.
2. Naslov naročnika: Kidričeva ul. 34,

9220 Lendava, tel. 02/578-92-10, faks
02/578-13-64.

3. (a) Vrsta in količina blaga: reševal-
no vozilo za nenujne reševalne prevoze.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

4. Kraj dobave: Lendava.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek
5. 7. 2002 in zaključek 45 dni po začetku
dobave.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lenda-
va, tajništvo zavoda, kontaktna oseba Dar-
ko Horvat, tol. 02/578-92-10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od razpisa do
9. 8. 2002, vsak delavnik od 8. do 14. ure.
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(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: znesek 5.000 SIT
z  virmanom  na  podračun  pri  UJP 01259-
6030921555 s pripisom “Javni razpis za
nabavo reševalnega vozila”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 16. 8. 2002
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Lendava, Ki-
dričeva 34, 9220 Lendava.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 8. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
Zdravstvenega doma Lendava.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe je potrebno priložiti podpi-
sano bianco menico v skladu z razpisno
dokumentacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po določilih zakona in
po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena s
ponderjem 80%, plačilni pogoji 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: morebitne druge informacije bodo
ponudniki dobili od Nemec Karla, tel.
02/530-22-10.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Zdravstveni dom Lendava

Ob-73890
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, te-
lefaks 07/39-32-505.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
zabojnikov za zbiranje odpadkov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

nesprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 30 dni po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala No-
vo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000
Novo mesto, kontaktna oseba: Simon Štu-
kelj, tel. 07/39-32-568, 041/504-596.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: nakazilo v vredno-
sti 30.000 SIT na TRR št.
03150-1000002272 pri SKB banki d.d. z
navedbo “Plačilo RD za nabavo zabojnikov
za odpadke”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 8. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova
12, 8000 Novo mesto.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 8. 2002 ob 11. uri, Komunala
Novo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in inve-
sticije, Podbevškova 12, Novo mesto.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
100.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in po-
godbi.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: ponudnik je lahko gospodarska
družba ali samostojni podjetnik z ustreznimi
kvalifikacijami za opravljanje tovrstnih dejav-
nosti. Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti
mora poravnane davčne in druge z zakonom
določene obveznosti. Podrobnejše zahteve
so podane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
8. 10. 2002, predvideni datum odločitve:
12. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtev in pogojev navede-
nih v razpisni dokumentaciji, bodo ponudbe
ocenjene po merilu najnižja ponudbena ce-
na.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 404-08-89/2002-2 Ob-73891
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana, faks
01/431-90-35.

3. (a) Vrsta in količina blaga: priprava
in dostava kuhane hrane po lokacijah
naročnika.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: pred-
met razpisa je sedem lokacij oskrbe; možna
je prijava na eno ali več lokacij oskrbe.

4. Kraj dobave: Mokronog, Rijavci,
Ugar, Šentviška gora, Zg. Brnik, Velike Blo-
ke, Škrilj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodba bo
z izbranim dobaviteljem sklenjena za eno
leto, z možnostjo podaljšanja še za eno le-
to. Pri tem se bo upošteval dvig cen glede
na stopnjo rasti življenjskih stroškov v prete-
klem letu.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ministrstvo za obram-
bo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, kontaktni osebi Boštjan Pur-
kat, tel. 01/471-25-86, faks 01/431-90-35
in Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48,
01/431-90-35, soba št. 550.

Dodatne informacije: kontaktna ose-
ba-vodja izvedbe javnega naročila je Darja
Kobe, tel. 01/471-25-82.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 86/2002-ODP) na transakcij-
ski račun št. 011006370191114. Prevzem
razpisne dokumentacije je lahko osebno ali
po pošti. Pred tem je potrebno predložiti
dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora
naslednje podatke: navedbo polnega na-
slova ponudnika, davčno številko, št. javne-
ga razpisa, sklic na številko) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 12. 8. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, pre-
vzemnik sprejemna pisarna - vložišče, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: “Ne odpiraj - Ponudba
MORS-86/2002-ODP, Priprava in dostava
kuhane hrane po lokacijah naročnika”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 8. 2002 ob 12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v pri-
meru, da ponudnik predloži ponudbo, kate-
re vrednost presega 30,000.000 SIT mora
ponudbi priložiti bančno garancijo, brezpo-
gojno in plačljivo na prvi poziv v višini 3% od
vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema raču-
na.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

Posebni pogoji:
– da nima blokiranega žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih od vštevši dneva sestavi-
tve obrazca o plačilni sposobnosti;

– da bo v primeru sklenitve pogodbe nu-
dil 30-dnevi plačilni rok;
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– da bodo pripravljeni vojaški obroki, do-
stavljeni na lokacijo naročnika, ustrezali
predpisom naročnika;

– da ponudnik pri svojem delu upošteva
naslednje veljavne predpise:

– Jedilnikom za prehrano v vojašni-
cah SV v miru (št. 462-00-5/01-39 z dne
5. 10. 2001),

– Normativom jedi (št. 462-00-
5/01-38 z dne 5. 10. 2001) in Dodatkom
in dopolnilom ter popravkom k jedilnikom
za prehrano v vojašnicah SV v miru (št.
462-00-4/2002-37 z dne 18. 6. 2002),

– Zakon o zdravstveni ustreznosti ži-
vil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z
živili, (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02),

– Pravilnik o pogojih, ki jim morajo
glede mikrobiološke neoporečnosti ustre-
zati živila v prometu (Uradni list SFRJ, št.
45/83, Uradni list SRS, št. 18/87, 43/89
in Uradni list RS, št. 39/92, 52/00),

– Pravilnik o higienskih in sanitar-
no-tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnje-
vati objekti za pripravo in delitev hrane (Ura-
dni list SRS, št. 6/90 in Uradni list RS, št.
5/93 in 52/00),

– Pravilnik o posebni delovni obleki
in obutvi oseb, ki prihajajo pri opravljnju svo-
jih del in nalog v proizvodnji in prometu v
neposreden dotik z živili (Uradni list SRS,
št. 35/82, 25/83 in Uradni list RS, št.
52/00),

– Pravilnik o tečajih in izpitih za pri-
dobitev osnovnega znanja o higieni živil in o
osebni higieni za osebe, zaposlene v proiz-
vodnji ali prometu z živili (Uradni list SRS, št.
17/85, 8/89),

– Pravilnik o zagotavljanju higienske
neoporečnosti živil rastlinskega izvora in pri-
pravljenih jedi ter kruha in peciva med pre-
vozom (Uradni list SRS, št. 17/85 in Uradni
list RS, št. 52/00),

– Pravilnik o zdravstveni ustreznosti
pitne vode (Uradni list RS, št. 46/97,
52/97, 54/98, 7/00 in 52/00),

– in drugi veljavni predpisi v RS;
– da se mora transport hrane vršiti tako,

da so izpolnjeni vsi sanitarno-higienski pred-
pisi, na ustrezni temperaturi in tako, da hra-
na pri tem ne izgubi na hranilni sestavi in
kulinarični vrednosti;

– da temperatura hrane, ki se servira hla-
dna, ne sme narasti nad 8°C, temperatura
hrane, ki se servira topla, ne sme pasti pod
60°C;

– da mora biti vsa hrana sveže priprav-
ljena, viški se ne smejo uporabljati za na-
slednji dan;

– da mora preprečiti vsakršno križanje
čistih in nečistih poti v obratu;

– da mora priložiti izvide o sanitarno-hi-
gienskem nadzoru obrata s strani poobla-
ščenih institucij - za leto 2001;

– da bo tekoče vodil evidenco o zdrav-
stvenih težavah zaposlenih;

– da ima sklenjeno pogodbo s poobla-
ščeno pristojno institucijo ki redno vrši sani-
tarno higienski nadzor obrata, najmanj 4-krat
letno;

– da mora pri sebi zagotoviti hrambo
vzorca pripravljenih obrokov za potrebe SV
v skladu z veljavnimi predpisi;

– da čas od priprave do delitve hrane ne
sme biti daljši od 1 ure; pripravljeni obroki
morajo biti dostavljeni 5-10 min. pred deli-

tvijo v stražnice in 10-20 min. pred delitvijo
v vojašnice;

– da upošteva sledeči urnik delitve obro-
kov: zajtrk ob 6. uri, topla malica zaposlenih
ob 10. uri, kosilo ob 13. uri in večerja ob
18. uri;

– da malico za vojake praviloma dostavi
skupaj z zajtrkom, dodatka pa z večerjo;

– da mora pri vsakem obroku zagotoviti
še 0,5 l napitka - razredčenega sirupa ali
sadnega čaja z limono na osebo (oziroma
po dogovoru določeno količino čaja in so-
ka, odvisno od vremenskih pogojev).

Malica zaposlenih:
– da zagotovi za prehrano zaposlenih

obrok v vrednosti po predpisih določenega
zneska za prehrano zaposlenih;

– da malica vsebuje v načelu glavno jed
s prilogo in solato ter 150 g kruha;

– da je jedilnik prilagojen letnemu času;
– da je obrok pripravljen po normativih

za javno prehrano (menujski normativi);
– da zagotovi jedilnik naročniku vsaj za

14 dni vnaprej;
– da zagotovi z ozirom na sestavo jedil-

nika za posamezne dneve tudi kos sezon-
skega sadja ali sladico (primer: jed-ričet,
pasulj itd...).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: /

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižji
ponujeni predračun po posamezni lokaciji
oskrbe.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 135/02-2 Ob-73857
1. Naročnik: Ustavno sodišče Republi-

ke Slovenije.
2. Naslov naročnika: Ustavno sodišče

Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10,
1000 Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 osebno
vozilo z bencinskim motorjem prostorni-
ne od 1600 do 1800 ccm.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi niso predvideni.

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe so sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek ta-
koj po podpisu pogodbe, zaključek do 45
dni od sklenitve pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ustavno sodi-
šče Republike Slovenije, Beethovnova uli-
ca 10, 1000 Ljubljana, vzdrževalno-nabav-
na služba, Zlatko Glavica, tel.
01/47-76-457.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure od dneva objave do
dneva odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 8. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ustavno sodišče Republike Slo-
venije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljublja-
na, glavna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 8. 2002 ob 10. uri, Ustavno so-
dišče Republike Slovenije, Beethovnova uli-
ca 10, 1000 Ljubljana, razpravna dvorana,
I. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
30 dni od prejema blaga in uradnega preje-
ma računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe; predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 28. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Ob-73876
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za splošne in prav-
ne zadeve.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup in
dobava računalniške opreme in storitev
inštalacij in konfiguracij za prenovo ozi-
roma posodobitev informacijske in-
frastrukture v Mestni občini Maribor, oz-
naka javnega naročila “ Prenova IT v
Mestni občini Maribor“.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

1. Sklop A: Centralni strežniški del
1.1. Podsklopi A
A1 Posodobitev strežnikov z uvedbo Clu-

ster sistemov,
A2 Centralni diskovni podsistem (SAN),
A3 Rešitev varovanja podatkov (Backup),
A4 Uvedba terminalskega strežnika,
A5 Omare za vgradnjo sistemske strojne

opreme,
A6 Podatkovni strežnik,
A7 GB centralno stikalo,
A8 Programsko orodje za nadzor in

upravljanje sistema.
2. Sklop B: Lokalna računalniška op-

rema
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2.1. Podsklopi B
B1 Osebni računalniki,
B2 Namizni črnobeli A4 laserski tiskal-

niki,
B3 Mrežni barvni A3 laserski tiskalniki,
B4 Barvni zaslon (monitor) 17“.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo

za en sklop oziroma za oba sklopa s tem,
da mora biti ponudba finančno ločena za
vsak sklop posebej. Naročnik si pridržuje
pravico skleniti pogodbo po sklopih oziro-
ma za oba sklopa skupaj.

4. Kraj dobave: sedež naročnika Ul. he-
roja Staneta 1, 2000 Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava v ro-
ku 30 dni po sklenitvi pogodbe, inštalacija v
roku 7 dni po dobavi. Sklenitev pogodbe v
avgustu 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, Mestna uprava, Oddelek za
splošne in pravne zadeve, Ul. heroja Stane-
ta 1, Maribor oziroma po faksu
02/22-01-333, kontaktne osebe: Rasto Pu-
šauer – tel. 02/22-01-670, Tanacek Marija
– tel. 02/22-01-347,

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: naročnik za dvig
ne postavlja nobenih datumskih omejitev. Po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo na naslovu naročnika v II. nadstropju so-
ba 212, v ponedeljek, sredo in petek med 8.
in 10. uro s predložitvijo dokazila o plačilu za
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumen-
tacijo naročnik pošlje tudi po pošti na podla-
gi predhodne predložitve dokazila o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, način
plačila je virmansko ali s položnico na ra-
čun Mestne občine Maribor, št.
01000-0100008441 s pripisom oznake
javnega naročila “Prenova IT v Mestni ob-
čini Maribor“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti naročniku do 8. 8. 2002 do
10. ure ne glede na način oddaje ponudbe.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov naročnika Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, lahko pa tudi osebno v vloži-
šče naročnika v I. nadstropju, soba 121.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo na naslo-
vu naročnika dne 8. 8. 2002 ob 13. uri v
sobi št. 122.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora za resnost ponudbe predložiti
bančno garancijo v višini 5 % od vrednosti
javnega razpisa v kolikor daje ponudbo za
celotni javni razpis – sklop A in B oziroma
5 % od ponudbene vrednosti za sklop na
katerega se nanaša ponudba.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
financiranja so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati 60 dni
od dneva odpiranja ponudb. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 20. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. Sklop A: cena, kadri, partnerska mre-

ža, reference, kompleksnost, tehnične in
funkcionalne lastnosti;

2. Sklop B: cena, opis servisnih zmoglji-
vosti, vzdrževanje, reference, kompleksnost.

Opis in vrednotenje meril sta podrobne-
je navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 7. 2002

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Oddelek za splošne in pravne zadeve

Št. 021-02-45/2002 Ob-73973
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za okolje, prostor in energijo, In-
špektorat RS za okolje in prostor.

2. Naslov naročnika: Dunajska c. 47,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-87-101, faks
01/47-87-102, e-mail: Katja.Strazi-
scar@gov.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega, računalniškega in ostale-
ga potrošnega materiala za potrebe in-
špektorata.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik sprejema ponudbe samo za celot-
no naročilo.

4. Kraj dobave: sedeži območnih enot
Inšpektorata RS za okolje in prostor:

1. Območna enota IRSOP Ljubljana, Vil-
harjeva cesta 33, Ljubljana;

2. Območna enota IRSOP Celje, Trg
celjskih knezov 9, Celje;

3. Območna enota IRSOP Koper, Trg
Brolo 4, Koper;

4. Območna enota IRSOP Kranj, Sloven-
ski trg 1, Kranj;

5. Območna enota IRSOP Murska So-
bota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota;

6. Območna enota IRSOP Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica;

7. Območna enota IRSOP Novo mesto,
Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto;

8. Območna enota IRSOP Maribor, Uli-
ca heroja Tomšiča 2, Maribor in

9. Urad glavnega inšpektorja, Dunajska
47, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne do-
bave od avgusta 2002 do decembra 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: informacije in
razpisna dokumentacija: Katja Stražiščar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 9. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni potrebno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do četrtka 8. 8.
2002 do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo glavnega republiške-
ga inšpektorja, Dunajska c. 47, Ljubljana,
soba št. 103 – 1. nadstropje. Če bo ponud-
ba poslana priporočeno po pošti, bo naroč-
nik upošteval samo tiste ponudbe, ki bodo
prispele do zgoraj navedenega dne in ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: petek 9. 8. 2002 ob 9. uri na naslo-
vu naročnika: Dunajska c. 47, Ljubljana, v
sejni sobi v I. nadstropju (soba št. 100).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): pisni sporazum.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: samo splošni pogoji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 30. 8. 2002, izbira ponudnika 9. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba: ponudbe-
na cena 90%, dostavni čas 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 7. 2002.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Inšpektorat RS za okolje in prostor

Št. 17123-04-403-29/2002 Ob-73981
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,

1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, tele-
faks 01/472-57-91.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup 4
stanovanj, in sicer:

– sklop 1: 3 stanovanj na območju me-
sta Ljubljana,

– sklop 2: 1 stanovanje na območju mest
Koper ali Izola ali Piran.

Zahteve naročnika, ki se nanašajo na
stanovanja:

– stanovanja morajo biti dvosobna do
dvoinpolsobna;

– stanovanja morajo biti predvidoma ve-
likosti med 50 in 57 m2;

– stanovanja morajo biti opremljena s
centralnim ogrevanjem, telefonskim priključ-
kom, antenskim oziroma kabelskim priključ-
kom za televizijo;

– stanovanja ne smejo biti podstrešna ali
mansardna;

– stanovanja ne smejo biti starejša več
kot 15 let;
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– stanovanja morajo biti v najmanj 8-sta-
novanjskem objektu;

– prostori v stanovanju morajo biti funk-
cionalno razporejeni,

– stanovanja morajo biti redno vzdrže-
vana;

– stanovanja morajo biti vpisana v zemlji-
ško knjigo ali pa morajo imeti vse originalne
in overjene kupne pogodbe od prvega last-
nika naprej; v primeru, da je stanovanje
novogradnja, mora imeti gradbeno dovoljen-
je, overjeno pri notarju ali vpis v zemljiško
knjigo ali potrdilo, da je stanovanje v postop-
ku vpisa v zemljiško knjigo;

– zaželena je sodna cenitev stanovanja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki morajo predmet javnega razpisa
ponuditi v celoti ali po posameznih sklopih
ali posamezno stanovanje iz posameznega
sklopa.

4. Kraj dobave in montaže: /
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki lahko v ponudbi ponudijo eno sta-
novanje ali več različnih stanovanj, ki pa
morajo ustrezati zahtevam naročnika v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Datum in predvideni rok predaje sta-
novanja: rok za predajo stanovanja naročni-
ku v last in posest oziroma rok vseljivosti
mora biti največ 45 dni po plačilu celotne
kupnine s strani naročnika, vendar najka-
sneje do dne 29. 11. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ministrstvo za notra-
nje zadeve, Sektor za finance, plan in investi-
cije, Oddelek za investicije in javna naročila,
Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, v tajništvu
oddelka pri Marinki Hlade. Dodatne informa-
cije: Veronika Bajrič, tel. 01/472-40-54.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen vpo-
gled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig,
in sicer vsak dan od 12. do 14. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo. Ponu-
dniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentaci-
jo morajo predložiti pooblastilo za dvig razpi-
sne dokumentacije, iz katerega morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv,
naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali
ne), potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in dokazi-
lo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti
jasno razviden točen naziv in naslov plačni-
ka, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
011000-6370171132 (Ministrstvo za no-
tranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40302902.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do dne 7. 8.
2002, najkasneje do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vloži-
šče, 1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 7. 8.

2002, ob 13. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na. Predstavniki ponudnikov (pravne ose-
be), ki bodo prisotni na javnem odpiranju
ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja
ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju. Predstav-
niki ponudnikov (fizične osebe), ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od dneva
uradnega prejema originalne in od notarja
overjene pogodbe s strani ponudnika.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponud-
bo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izja-
vo o predložitvi pravnega akta o skupni iz-
vedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovor-
nost posameznih izvajalcev za izvedbo naro-
čila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarja-
jo naročniku neomejeno solidarno.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 17. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza
naslednjim merilom: cena za m2 stanovanj-
ske površine, starost stanovanja.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 7. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 92/02 Ob-73986
1. Naročnik: Zavod za šport Slovenije.
2. Naslov naročnika: Celovška 25,

1000 Ljubljana, faks 01/432-62-18, tel.
01/231-74-68.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– medalje Zlati sonček (male zlate

15.000, velike zlate 12.000, male mo-
dre 7.000, velike modre 10.000),

– medalje Krpan (bronaste 7.000,
srebrne 7.000, zlate 4.000),

– medalje Šolskih športnih tek-
movanj (predvidoma 2.300 velikih
medalj in 3.310 malih medalj),

– pokali Šolskih športnih tekmovanj,
(predvidoma 110 kompletov malih
pokalov, 62 kompletov srednjih poka-
lov in 36 kompletov velikih pokalov),

– plakete Šolskih športnih tekmovanj
(predvidoma 1.100 plaket v treh barvah),

– spominske medalje (predvidoma
4.500 spominskih medalj).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik se lahko poteguje za posamezne
sklope naročila:

I. sklop: naročilo medalj športnega pro-
grama Zlati sonček,

II. sklop: naročilo medalj športnega pro-
grama Krpan,

II. sklop: naročilo pokalov, medalj, plaket
in spominskih medalj šolskih športnih tek-
movanj.

4. Kraj dobave: različni kraji po Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: pogodba
med naročnikom in izbranimi ponudniki bo
sklenjena za dobo enega leta oziroma do
zaključka dobave;

– datum začetka dobave medalj šport-
nih programov Zlati sonček in Krpan za šol-
sko leto 2002/03 je 1. 10. 2003, datum
zaključka dobave pa 30. 4. 2003,

– datum začetka dobave medalj, poka-
lov in plaket šolskih športnih tekmovanj ter
spominskih medalj za šolsko leto 2001/02
je 15. 9. 2002, datum zaključka dobave pa
30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko dobite na naslovu: Za-
vod za šport Slovenije, Mateja Reberšak
Cizelj, Celovška 25, 1000 Ljubljana,
e-pošta: mateja@spic.tv. Razpisno doku-
mentacijo lahko dvignete osebno, ali pa vam
jo pošljemo po elektronski pošti.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 8. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za šport Slovenije, Ce-
lovška 25, 1000 Ljubljana. Ponudba mora
biti predložena v zaprti ovojnici z oznako:
“Ne odpiraj – ponudba!”, s številko objave
tega razpisa in označenim točnim naslovom
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 8. 2002 ob 12. uri v prostorih
Zavoda za šport Slovenije, Celovška 25,
1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija v višini 10% od ponudbene
vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po dobavi blaga ali dela blaga.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni predvidena.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora ponudbi
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predložiti ustrezna dokazila in izjave kot jih
zahteva razpisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 9. 2002, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe pa je 26. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60%,
– reference in dosedanje sodelovanje

30%,
– poprodajne storitve in tehnična pomoč

10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik predvideva, da bo ponud-
nik prevzel del distribucije materialov.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 7. 2002.

Zavod za šport Slovenije

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

gradnje po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku

Popravek
Št. 351-58/02 Ob-73942

V javnem razpisu pod št. Ob-72934 za
adaptacijo objekta ob starem mlinu do fina-
lizacije objavljenem v Uradnem listu RS, št.
56 z dne 28. 6. 2002 se popravijo nasled-
nje točke:

3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptaci-
ja objekta ob starem mlinu za potrebe
muzejske zbirke.

7. (c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumnetacijo: 10.000 SIT na Enot-
ni zakladniški podračun pri Upravi Re-
publike Slovenije za javna plačila št.
01201-0100014597.

Občina Ajdovščina

Preklic

Javni razpis za izgradnjo vodovoda Visoko–
Rogatec, objavljen v Uradnem listu RS, št. 54 z
dne 21. 6. 2002, Ob-72698 se prekliče.

Ob-73698
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hra-

stnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje, tel.: 03/56-26-144, faks:
03/56-52-100.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija ceste in komunalnih vodov
Frančiška rov - Gvido.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: sklopi niso predvideni.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variant ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 7 mesecev po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Oddelek za investicije (Maj-
da Turnšek).

Vse dodatne informacije je možno dobiti
pri Barbari Pavčnik na tel. 03/56-26-144
int. 292.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 23. 8. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
5.000 SIT + DDV je na razpolago pri kon-
taktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 26. 8. 2002
do 8 ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., Oddelek za investicije (Majda Tur-
nšek), Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 8. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
RTH d.o.o. v Trbovljah.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni opredeljeno.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne do 26. 10. 2002, predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je 10. 9.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 50 točk,
– rok izvedbe do 15 točk,
– plačilni pogoji do 20 točk,
– fiksnost cen do 10 točk,
– garancijska doba do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 2. 7. 2002.
Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.

Št. 351-03-36/2002 Ob-73699
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-100, faks
07/49-22-221.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
podhoda pod železniško progo – pod-
hod Čulk.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudbo je potrebno predložiti
za celoto razpisanih del.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: možna je vari-
antna ponudba v skladu z lastnim projektom
ponudnika, oboje v skladu s pogoji iz razpi-
sne dokumentacije.

4. Kraj izvedbe: Dolenja vas, Občina
Krško.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so dopustne v skladu z
razpisno dokumentacijo.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del ta-
koj po podpisu pogodbe. Dela morajo biti
končana do 30. 11. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žr-
tev 14, kontaktna oseba je Niko Somrak ali
Romana Pečnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, podračun:
EZR: 01254-0100008120.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 8. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za go-
spodarsko infrastrukturo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 8. 2002, ob 12. uri v sejni sobi
“D” Občine Krško.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po izstavljenih situacijah v
roku 90 dni od prejema situacije in v skladu
s pogoji iz razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba s soli-
darno odgovornostjo družbenikov.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, ste-

čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave,

c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali
druga pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero se ponudniku prepoveduje oprav-
ljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,

d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,
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e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da izkaže pravočasno poravnavanje

svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, po-
dizvajalcev in kooperantov, kar dokaže s
predložitvijo poročila pooblaščenega revi-
zorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpi-
sano javno naročilo po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je do datuma revizor-
jevega poročila, ki ne sme biti starejše od
15 dni pred dnevom oddaje ponudb na pod-
lagi tega javnega razpisa, poravnal vse svo-
je zapadle obveznosti do dobaviteljev bla-
ga, kooperantov in podizvajalcev,

g) da ima ustrezne reference v skladu z
razpisno dokumentacijo,

h) da ima proste kapacitete,
i) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi in kadri,
j) da je navedel točne in nezavajujoče

podatke,
k) da predloži bančno garancijo za re-

snost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,

l) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
del,

m) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi,

n) da nudi 90-dnevni rok plačila,
o) da podpiše zahtevane izjave iz razpi-

sne dokumentacije,
p) da predloži pogodbo o skupnem na-

stopanju, kadar zagotavlja kapacitete s po-
dizvajalci ali v obliki poslovnega sodelova-
nja, ter za podizvajalce in partnerje predlo-
žiti vse zahtevane dokumente iz razpisne
dokumentacije,

r) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: petdeset dni od odpi-
ranja ponudb; 20 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponujena cena,
– reference.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 2. 7. 2002.
Občina Krško

Št. 64000-00011/01 Ob-73700
1. Naročnik: Občina Sevnica.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 19a,

8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200, faks
07/81-61-210, e-naslov: obcina.sevni-
ca@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptaci-
ja in dozidava OŠ Blanca.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se oddaja kot celota.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Blanca.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek - takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje avgust
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
družbene dejavnosti Občine Sevnica, Darja
Lekše, tel. 07/81-61-214, e-naslov: dar-
ja.lekse@obcina-sevnica.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času trajanja razpisa od 10. do 15. ure po
predhodni enodnevni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačilo na tran-
sak. račun Občine Sevnica pri Banki Slove-
nije št. 01000-0100008247, namen naka-
zila: razpisna dokumentacija OŠ Blanca.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 7. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 7. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Sevnica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbenega zneska.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili ZIPRS.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): prav-
na ali fizična oseba ali skupina izvajalcev v
skupnem nastopu.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2002, datum
odločitve 5. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 3-4 z dne
18. 1. 2002, Ob-62537.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 7. 2002.

Občina Sevnica

Št. 718/02 Ob-73704
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica Stare prav-

de 11, 1000 Ljubljana; tel. 01/230-21-12,
faks 01/230-29-05.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
Lekarne Medvode na Donovi c. 1 v Med-
vodah, ki obsega: gradbena dela, obrt-
niška dela, elektro in strojno instalacij-
ska dela v vrednosti 25,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvi-
dena.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Medvode, Donova c. 1.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe morajo biti oddane kot
samostojne ponudbe.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden priče-
tek del je 9. 9. 2002; predviden zaključek
del je 20. 11. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Lekarna Ljubljana,
Ljubljana, Ulica Stare pravde 11, Katarina Šu-
bic, tel. 01/230-21-12, med 8. in 10. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 15. 7. do 7. 8. 2002 med 8. in 9. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 45.000 SIT na po-
slovni račun: Lekarna Ljubljana;
01261-6030275049 Lekarna Medvode –
razpisna dokumentacija.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti osebno do 12. 8. 2002 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo, Lekarna Ljubljana, Uli-
ca Stare pravde 11, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 8. 2002 ob 13.30 v sejni sobi
Lekarne Ljubljana, Ulica Stare pravde 11,
Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: menica.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 60 dni po prejemu računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sku-
pina ponudnikov, ki nastopajo v okviru ene
ponudbe mora predložiti pogodbo o sku-
pnem nastopu in izvedbi posla.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 12. 10. 2002. Sklep bo sprejet
predvidoma 22. 08. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. kakovost in reference ponudnika;
2. cena;
3. rok izvedbe;
4. garancijski roki.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Lekarna Ljubljana, Ljubljana, Ulica
Stare pravde 11, Katarina Šubic tel.
01/230-21-12.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Lekarna Ljubljana

Št. 04/2002 Ob-73718
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Grosuplje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta na Krko 7,

1290 Grosuplje, tel. 01/786-23-11, faks
01/386-13-89.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija kotlovnice Dvori - strojna in
elektroinstalacijska dela.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Grosuplje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: september -
oktober 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno komu-
nalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7,
Grosuplje - tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
15.000 SIT na tran. račun SKB št. 03108 -
1000081639 ali na blagajni podjetja z na-
vedbo: “Plačilo RD - Kotlovnica Dvori”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 8. 2002 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Gro-
suplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 7. 8.
2002 ob 9. uri v prostorih Javnega komu-
nalnega podjetja Grosuplje, Cesta na Krko
7, Grosuplje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe (velja za
vse ponudnike).

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z vzorcem pogodbe v razpisni doku-
mentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2002, predvideni datum odloči-
tve 25. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Javno komunalno podjetje Grosuplje

Ob-73724
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih kne-

zov 9, 3000 Celje, tel. 03/42-65-800, faks
03/42-65-802.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija centralne kuhinje Vrtca
‘’Zarja”, Zagajškova 8, 3000 Celje - po-
novitev.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni sklopov.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti niso
vključeni.

4. Kraj izvedbe: Zagajškova 8, 3000
Celje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 8. 2002
do 10. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27, 3000 Celje, Oskar Šoster, univ. dipl.
ek. tel.03/42-65-876.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15. 7. 2002
do 22. 7.2002 vsak dan razen petka od 8.
do 12. ure, tajništvo Komunalne direkcije/II,
Prešernova 27, 3000 Celje.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek za razpisno
dokumentacijo znaša 10.000 SIT in se
nakaže na transakcijski račun št.
01211-0100002855 MOC Proračun,
sklic 28 75108-714-1009-80001502. Pri
dvigu razpisne dokumetacije se mora
prevzemnik izkazati z orginalnim dokumen-
tom (virman) iz katerega je razvidno plačilo
razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 7. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MO Celje, Komunalna direkci-
ja, Prešernova 27, 3000 Celje, tajništvo/II.
nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo dne 23. 7.
2002 ob 11. uri, v prostorih MO Celje,
Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000
Celje, sejna soba št. 9/II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija v višini 2,1 mio SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: sklad-
no z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumetacije in pogodbe za izvedbo del.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
pogodba ali druga pravna oblika za
sodelovanje na izvedbi teh del.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 2. 8. 2002. Predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 1. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: navede-
no v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ne.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: I.

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 4. 7. 2002.

MO Celje, Komunalna direkcija

Ob-73725
1. Naročnik: Občina Velike Lašče
2. Naslov naročnika: Levstikov trg 1,

1315 Velike Lašče, tel./faks
01/78-89-238.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vrtca – objektov B in C ter veznega čle-
na za objekt.

Ocenjena vrednost naročila:
165,000.000 SIT (vključno z DDV).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni sklopov.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Velike Lašče, parc. št.
1951 k.o. Velike Lašče.

5. Sprejemljivost variantnih po-
nudb: ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del: av-
gust 2002, dokončanje: maj 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Velike La-
šče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče,
Veronika Vasič, tel. 01/78-89-238, tolma-
čenje projektne dokumentacije: Zvonka Ko-
rošac, tel. 01/89-51-335 ali 041/338-197.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcij-
ski račun Občine Velike Lašče št.
01334-0100000223, sklicevanje na števil-
ko 00 714999-009.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: do 12. 8. 2002 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Velike Lašče, Levstikov
trg 1, 1315 Velike Lašče. (z oznako: ne
odpiraj – ponudba – javni razpis vrtec).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 8. 2002 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Velike Lašče.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2% od ocenjene
vrednosti investicije. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije je 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 60 dni ali več od dneva izstavitve
računa.

12. Pravna oblika skupine povezave
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpi-
ranja ponudb, predvideni datum odločitve o
izbiri je 26. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 60%, reference 25%, plačilni
pogoji 10%, garancije 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega javnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

Občina Velike Lašče

Št. 362-5/01-134 Ob-73726
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljan-

ska cesta 26, 1330 Kočevje.
2. Naslov naročnika: Občina Kočevje,

Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, tele-
faks 01/89-38-230.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
večstanovanjskega objekta v Turjaškem
naselju v Kočevju s pripadajočo promet-
no in komunalno ureditvijo.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvi-
dena. Delo bo v celoti dodeljeno izbranemu
ponudniku. To pomeni, da bodo veljavne
samo tiste ponudbe, ki bodo izdelane za
celotno razpisano gradnjo.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Kočevje, Turjaško na-
selje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive in pri
javnem naročilu ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: dela se bodo
začela takoj po podpisu pogodbe z izbra-
nim ponudnikom. Gradnja objekta bo pote-
kala v obdobju od 2002 do 2003. Rok za
dokončanje vseh del je julij 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago na Občini Kočevje,
Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje – Odde-
lek za gospodarstvo, turizem in gosp. javne
službe, kontaktna oseba je Nevenka Drobnič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delavnik,
med 8. in 14. uro

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
mogoče dobiti ob predložitvi dokazila o pla-
čilu stroškov priprave v višini 20.000 SIT na
podračun proračuna Občine Kočevje št.
01248-0100005213 pri UJP Novo mesto,
s pripisom “za razpisno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: veljavne so vse
ponudbe, ki bodo prispele (ne glede na
vrsto prenosa) na sedež naročnika najka-
sneje do 5. 8. 2002, do 8.30, v zapečateni
ovojnici s pripisom “Ne odpiraj – ponudba

večstanovanjski objekt v Turjaškem nase-
lju“. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov ponudnika.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe je treba predložiti na
naslov Občina Kočevje, Ljubljanska cesta
26, 1330 Kočevje. Prevzemnik ponudb je
vložišče naročnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo opravljeno na
sedežu naročnika v Kočevju, Ljubljanska ce-
sta 26, v sejni sobi (prvo nadstropje desno),
dne 5. 8. 2002, ob 12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki so dolžni zavarovati resnost svoje po-
nudbe s bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 10,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačeval vse (s strani nadzornega
organa pregledane in potrjene) začasne si-
tuacije in končno situacijo v roku 60 dni od
uradnega prejema.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): v ponudbeni
dokumentaciji mora biti predložena pogod-
ba o skupni izvedbi naročila, ki mora natan-
čno opredeliti odgovornost posameznih iz-
vajalcev za izvedbo javnega naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: poleg vseh splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu še dodatni pogo-
ji navedeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija veljavnosti po-
nudbe mora biti vsaj 150 dni od dneva odpi-
ranja ponudb. Ponudnik bo svojo odločitev
o izbiri najugodnejše ponudbe sprejel pred-
vidoma do 15. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena po sistemu “funkcionalen ključ“.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Nevenka Drobnič,
tel. 01/89-38-210, faks 01/89-38-230.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo
ponudniki utrpeli, ker njihova ponudba ni
bila sprejeta.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ob-59399, z dne 30. 11.
2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

Občina Kočevje

Št. II-5/71 Ob-73790
1. Naročnik: Komunala Koper,

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,

6000 Koper, telefaks 05/66-33-706, tele-
fonska številka 05/66-33-761.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
zemeljskih del ter meteorne kanalizaci-
je in drenaže za prekrivanje odlagališča
nenevarnih odpadkov Dvori.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: odlagališče nenevarnih
odpadkov Dvori v Kopru.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 1. 9. 2002, do-
končanje 1. 11. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Služba za razvoj in
investicije, Nataša Đukić-Vasić, univ. dipl. inž.
gradb., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
do petka med 7. in 15. uro v tajništvu,
soba št. 11.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 36.000 SIT (skupaj z DDV)
na žiro račun Komunale Koper, št.
51400-601-10953, z navedbo predmeta
naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 8. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.,
Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, prevzemnik
tajništvo soba št. 11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 8. 2002 ob 12. uri na sedežu
Komunale Koper, Ulica 15. maja 4, Koper.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): prav-
ni akt o skupni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 12. 10. 2002, predvi-
doma 26. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, garancijski rok, plačilni pogoji,
rok izvršitve del.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

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

Št. 39/02 Ob-73804
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport po poo-
blastilu LIZ-inženiring, d.d. Ljubljana, Vurni-
kova 2, 1000 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Vurnikova 2,
Ljubljana, faks 01/23-44-000, tel.
01/23-44-050.

3. (a) Opis in obseg gradnje: preuredi-
tev podstrešja Gimnazija Ljutomer.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, navesti sklope in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Ljutomer.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek avgust
2002 – dokončanje september 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: LIZ-inženi-
ring, d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana,
dodatne informacije: Janez Sitar, udig., tel.
01/23-44-032, faks 01/23-44-050.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15. 7. 2002
od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije znaša 15.000 SIT, virmansko
plačilo na transakcijski račun SZ KB
19100-0010023743, pred dvigom razpi-
sne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 8. 2002, do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova
2, 1000 Ljubljana, tajništvo soba št. 511.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 8. 2002, ob 13. uri, LIZ-inženiring, d.d.,
Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skla-
dno z določili pogojev iz razpisne dokumen-
tacije.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z do-
ločili razpisnih pogojev iz razpisne doku-
mentacije.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. Zakona o javnih
naročilih: skladno z določili razpisnih pogo-
jev iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na
LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljub-
ljana, Janez Sitar.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

LIZ-inženiring, d.d., Ljubljana

Ob-73806
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno po-

djetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000

Kranj po pooblastilu Mestne občine Kranj
Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

2. Naslov naročnika: Komunala Kranj,
javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj, tel. 04/281-13-00, faks
04/204-24-49, e-mail: JPK@Komuna-
la-Kranj.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
razpisa je: kompletna izvedba fekalnega
kanalizacijskega omrežja za naselje Bri-
tof (I. faza):

a) dobava materiala in izvedba kanala ∅
200 mm SN 8 - 900 m1

b) dobava materiala in izvedba kanala ∅
250 mm SN 8 - 860 m1

c) dobava materiala in izvedba kanala ∅
300 mm SN 8 - 1415 m1

d) dobava materiala in izvedba jaškov ∅
800 mm, povpr. globine 2,3 m - 51 kom

e) dobava materiala in izvedba jaškov ∅
800 mm, povpr. globine 3,2 m - 20 kom

f) dobava cevi in izvedba kanalizacijskih
odcepov za hišne priključke ∅ 160 mm -
228 m1

g) dobava in vgradnja odcepnih kosov
45° na cev ∅ 200, 250 in 300 mm - 101
kom

h) rušenje in obnova asfaltnih površin -
8060 m2

i) sanacija kmetijskih površin po izvede-
nih delih - 4500 m2

Predvidena vrednost del je
120,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vsa predvidena dela bo iz-
bran en sam izvajalec.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Kranj – Britof.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del ok-
tober 2002. Rok izvedbe do leta 2004,
(predvidoma 30% v letu 2002, 50% v letu
2003 in 20% v letu 2004).

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dodatne informacije o razpisu dobijo na
Komunali Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1,
4000 Kranj, kontaktna oseba Jože Eržen
u.d.i. ali Janez Valjavec u.d.i., po tel.
04/281-13-00, e-mailu: JPK@komuna-
la-kranj.si, dne 5. 8. 2002 ob 10. uri ogled
trase z zbirnim mestom ob avtocestnem
nadvozu pri naselju Britof.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15. 7. 2002
dalje od 7. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za prejem razpisne doku-
mentacije je potrebno:

1. Poslati pisni zahtevek s podatki o pre-
jemniku razpisne dokumentacije na naslov:
Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1,
Kranj, faks 04/281-13-01 ali e-mail:
JPK@komunala-kranj.si.

2. Plačati 15.000 SIT materialnih stro-
škov na T.R. Komunale Kranj št.
07000-0000464429 pri Gorenjski banki
d.d. Kranj, pri čemer navedite namen plači-
la: “plačilo razpisne dokumentacije za iz-
vedbo kanalizacije Britof.“

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 8. 2002 do
11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Kranj, Ulica Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 8. 2002 ob 12. uri na Komunali
Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, (sejna soba).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% od vrednosti dane-
ga naročila, z veljavnostjo do 31. 10. 2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 60 dni od prejema situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da je finančno usposob-
ljen in da razpolaga s tehnično opremo in s
kadri s katerimi bo zagotovil izvedbo del v
predvidenem roku.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj do 31. 10. 2002.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe do 31. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
plačilni pogoji 60, garancijska doba 20 in
reference 20.

Teža in način uporabe meril sta podro-
bneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Komunala Kranj, JP, d.o.o.

Ob-73835
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/33-21-095.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
GOI del za adaptacijo prostorov pljuč-
nega oddelka Splošne bolnišnice Novo
mesto.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročilo obsega naslednje sklope:

I. gradbena dela,
II. obrtniška dela,
III. strojne instalacije,
IV. elektro instalacije.
Ponudnik mora ponuditi GOI-dela, ki so

predmet javnega naročila, v celoti za vse
sklope skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica No-
vo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, pljučni oddelek.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
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6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 15. 9. 2002
do 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Novo mesto, Šmihelska c. 1,
8000 Novo mesto, nabavna služba: Irena
Kočevar, tel. 07/39-16-132; dodatne in-
formacije o naročilu: Marija Puhek, tel.
07/39-16-135.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15. 7. 2002
do 12. 8. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, samo negoto-
vinsko na podračun pri Upravi RS za javna
plačila: 01100-6030278379, sklic na šte-
vilko 16/16-02.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 8. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Novo me-
sto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto,
Nabavna služba.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 8. 2002 ob 10. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
so opredeljena v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpi-
ranja ponudb, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe 30. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 34409-18/2002-0801 Ob-73839
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Uli-

ca heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks

02/25-26-551, tel. 02/22-01-463.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-

strukcija Valvazorjeve.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe, rok izvedbe del 35 de-
lovnih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, Komunalna direkcija, glavna pi-
sarna (soba 210), Slovenska 40, Maribor,
dodatne informacije na voljo pri Ladislavu
Selinšku.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure na Komu-
nalni direkciji, Slovenska 40, Maribor do
oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na TTR 01270-4706223347 in
pripisati na kateri javni razpis.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 8. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOM, Mestna uprava, Komu-
nalna direkcija, glavna pisarna (soba 210),
Slovenska 40, Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 8. 2002 ob 8. uri na Komunalni
direkciji, Slovenska 40, Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): prav-
ni akt o skupni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni.

15. Merila za ocenitev ponudb: tehnič-
ni del 30 točk in finančni del 70 točk (po-
drobnosti navedene v razpisni dokumenta-
ciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 7. 2002.

Mestna občina Maribor

Št. 351-01-24/2002-14 Ob-73926
1. Naročnik: Občina Dravograd.
2. Naslov naročnika: Trg 4. julija 7,

2370 Dravograd, tel. 02/878-30-11, faks
02/878-32-84, elektronski naslov: pete-
lin.irena@dravograd.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: lokalna
cesta Libeliče-Strojna.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Libeliče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudnik lahko ponudi samo varianto, ve-
zano na razpisno dokumentacijo.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 2. 9. 2002
do 31. 10. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko ponudniki dobijo na na-
slovu: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd, kontaktna oseba je Irena
Petelin.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo v času ura-
dnih ur (ponedeljek, sreda, petek) do vključ-
no 22. 7. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ponudnik se mora ob
dvigu razpisne dokumentacije izkazati s po-
trdilom o plačilu materialnih stroškov za
izdelavo razpisne dokumentacije v višini
5.000 SIT, na račun naročnika št.
01225-0100009832.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudnik mora
predložiti ponudbo do 12. 8. 2002 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Dravograd, Trg 4. julija
7, 2370 Dravograd.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 8. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
občine Dravograd.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvajajo s skladu z določili Zakona in
navodila o izvrševanju proračuna.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skla-
du z zakonom.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
31. 10. 2002. Naročnik bo ponudnike ob-
vestil o odločitvi v roku 14 dni od odpiranja
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena, reference ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 7. 2002.

Občina Dravograd

Št. 110-1/02 Ob-73930
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
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2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
voziščne konstrukcije na odseku avto-
ceste A1 0054 Logatec – Unec od km
2,000 do km 4,150.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: /
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 10. 11. 2002. Izvedba del je maksi-
malno 14 delovnih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Breda Rok,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Einspilerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-272 faks 01/30-94-264.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije lahko ponudniki
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na TRR št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d. v korist Družbe za državne ce-
ste d.o.o. Ljubljana, s pripisom “Za razpi-
sno dokumentacijo”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do16. 8. 2002 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 16. 8.
2002 ob 9. uri v prostorih Družbe za držav-
ne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljublja-
na, sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 4,100.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 12. 2. 2003. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 27. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
5. 7. 2002.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/02 Ob-73931
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d .
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajs-
ka 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
voziščne konstrukcije na odseku av-
toceste A1 0054 Logatec – Unec od km
0,000 do km 2,000.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: /
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 10. 11. 2002. Izvedba del je maksi-
malno 14 delovnih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strok-
ovne informacije posreduje Breda Rok, univ.
dipl. inž. grad. – Družba za državne ceste
d.o.o., Einspilerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-272 faks 01/30-94-264.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure .

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije lahko ponudniki
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na TRR št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d. v korist Družbe za državne ceste
d.o.o. Ljubljana, s pripisom “Za razpisno
dokumentacijo”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 16. 8. 2002 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 16. 8.
2002 ob 11. uri v prostorih Družbe za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3,900.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 12. 2. 2003. Datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 27. 9.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
5. 7. 2002 .

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/02 Ob-73932
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajs-
ka 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ianacija
predora Karavanke od km 0+730 do km
0+825.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Predor Karavanke.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: skladno z razpis-
no dokumentacije.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
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kumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/47-88-331, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije
posreduje Milan Ferjan, univ. dipl. inž. grad.
– Družba za državne ceste d.o.o., Nadzor
Gorenjska – Ljubljana, Mlekarska ulica 13,
Kranj, tel. 04/280-88-06, faks
04/280-88-09.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure .

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije lahko ponudniki
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na TRR št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d. v korist Družbe za državne ceste
d.o.o. Ljubljana, s pripisom “Za razpisno
dokumentacijo”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 8. 8. 2002 do 9. ure .

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba
105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 8. 8.
2002 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za
promet, Langusova 4, Ljubljana, velika dvo-
rana v prvem nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 8,640.000 SIT in veljavnostjo 172 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 28. 12. 2002. Datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 20. 9.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: prvi javni razpis je bil objavljen v Ur. l.
RS, št. 42-43 z dne 17. 5. 2002.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodni razpis je bil ob-
javljen v Ur. l. RS, št. 101-102 z dne 14. 12.
2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
5. 7. 2002.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Št. 86/02 Ob-73953
1. Naročnik: Občina Markovci.
2. Naslov naročnika: Markovci 43,

2281 Markovci, tel. 01/788-88-80, faks
01/788-88-81.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
večnamenske dvorane v Bukovcih.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predvidena je oddaja gradnje
objekta enemu ponudniku.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: v Bukovcih.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

obvezna razpisna varianta, dovoljujemo tudi
variantni predlog na posamezne postavke.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek gradnje 1. 9. 2002, predvideni čas tra-
janja izgradnje je 4 mesece.

7. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Mar-
kovci, Markovci 43, 2281 Markovci, Jan-
ko Širec in Mateja Milošič, tel.
01/788-88-80.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro ali po pošti ob dvodnevni
predhodni najavi in dokazilu o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred prevzemom
razpisne dokumentacije vplača znesek
15.000 SIT na transakcijski račun št.
01368-0100017763 z namenom nakazila
“Razpisna dokumentacija s popisom del“.
Projekti PZI so na vpogled vsak dan med 8.
in 13. uro na sedežu Občine Markovci po
predhodni telefonski najavi.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 8. 2002 do
12. ure (velja poštni žig vključno z datumom
14. 8. 2002).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Markovci, Markovci 43,
2281 Markovci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 8. 2002 ob 12. uri v prostorih
Občine Markovci, Markovci 43.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT z veljavnostjo do podpisa
pogodbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok po potrjenih začasnih situacijah po
pogodbi.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z raz-
pisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev iz 41. do 43. člena Zakona

o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti 60 dni.

15. Merila za ocenitev ponudb:
Naročnik bo za oceno ponudb uporabil

naslednja merila:
1. cena = 79 točk,
2. rok izgradnje = 5 točk,
3. plačilni pogoji = 3 točke,
4. reference in ISO standardi = 10 točk,
5. garancijska doba = 3 točke.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 7. 2002.
Občina Markovci

Št. 351-01-25/2002-14 Ob-74001
1. Naročnik: Občina Dravograd.
2. Naslov naročnika: Trg 4. julija 7,

2370 Dravograd, tel. 02/878-30-11, faks
02/878-32-84, elektronski naslov: stano-
vanjska@dravograd.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: Blok Me-
ža 5 Dravograd.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Stanovanjsko naselje
Meža v Dravogradu.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi samo varianto, ve-
zano na razpisno dokumentacijo.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 2. 9. 2002
do 30. 5. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko ponudniki dobijo na na-
slovu: Občina Dravograd Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd, kontaktna oseba je Ber-
narda Grudnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo v času ura-
dnih ur (ponedeljek, sreda, petek) do 1. 8.
2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ponudnik se mora ob
dvigu razpisne dokumentacije izkazati s po-
trdilom o plačilu materialnih stroškov za
izdelavo razpisne dokumentacije v višini
5.000 SIT, na račun naročnika št.
01225-0100009832.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudnik mora predlo-
žiti ponudbo do 12. 8. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Dravograd, Trg 4. julija
7, 2370 Dravograd.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 8. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Dravograd.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvajajo s skladu z določili Zakona in
Navodila o izvrševanju proračuna.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skla-
du z zakonom.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 5. 2003. Naročnik bo ponudnike obve-
stil o odločitvi v roku 14 dni od odpiranja
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vrednost pogodbenih del je dogo-
vorjena po sistemu “ključ v roke“.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 7. 2002.

Občina Dravograd

Št. 312 Ob-74005
1. Naročnik: Dom počitka Mengeš.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 13,

Mengeš.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-

no instalaterska dela z dobavo opreme
za prenovo sanitarij in kopalnic.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvi-
dena.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Dom počitka Mengeš.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je
omejen na 45 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za te-
hnično izobraževanje, Langusova 21, Ljub-
ljana, dodatne informacije dobite na faksu
24-16-213, kontaktna oseba je Rovšek Mi-
ro tel. 24-16-215.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT nakažite na po-
dračun pri UJP št.: 01261-6030716108
sklic na št.: 50015-312.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 19. 8. do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževa-
nje, Langusova 21, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 8. 2002 ob 12.30 v sejni sobi
Zavoda za tehnično izobraževanje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevane.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v RD.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v RD.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: /

15. Merila za ocenitev ponudb: naj-
ugodnejša ponudba.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: okvirna vrednost naročila znaša ca.
70 mio SIT.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 7. 2002.

Dom počitka Mengeš

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

storitev po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku

Ob-73719
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224

Gorenja vas, tel. 04/51-59-350, faks
04/51-59-399, e-mail: brane.lahajnar@ru-
dnik-zv.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: poskusni polji
prekrivk jalovišč Boršt in Jazbec.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Gorenja vas – Todraž.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: se

izvaja po rudarskem projektu za izvajanje
del.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 8 dni po podpisu
pogodbe v septembru 2002, dokončanje
del in poročila v roku 5 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba investi-
cij, Rudnik Žirovski vrh – Brane Lahajnar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, razen od 29. do 31. 7.
2002 in od 5. do 9. 8. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 20.000 SIT naj ponudniki plačajo
z virmanom na TRR 07000-0000168385.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 9. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Žirovski vrh, Todraž 1,
4224 Gorenja vas – Služba investicij.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 9. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
upravnega objekta.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 59/96).

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora imeti
veljavnost 120 dni, predvideni datum odlo-
čitve je 30 dni po datumu za odpiranje po-
nudb.

17. Merila za ocenitev ponudbe: po-
nudbo se bo preverilo v skladu z naslednji-
mi merili:

A) Ponudbena cena do 60 točk
Ceno se bo preračunalo v točke po na-

slednji formuli:

minimalna cena x 60
Cena v točkah = —————————————————

ponujena cena

Najnižja cena dobi najvišje število točk.
B) Rok plačila do 10 točk
Izhodiščni rok plačila po situacijah: 60

dni 0 točk
Rok plačila po situacijah: 75 dni 5 točk
Rok plačila po situacijah: 90 dni 10 točk
C) Reference podjetja do 30 točk
– izvedba enega podobnega objekta (na-

gib 20°) v zadnjih letih za vsak objekt 5
točk,

– izvedba enega podobnega objekta
(večplastna prekrivka z nagibom 20°) za
vsak objekt 10 točk.

Skupno št. točk A – C: maksimalno 100
točk.

Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvi-
šje število točk po merilih A do C.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

Rudnik Žirovski vrh d.o.o.

Št. 90415-8/2002-7 Ob-73750
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Slove-
nije.

2. Naslov naročnika: Geodetska upra-
va Republike Slovenije, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava geodet-
skih podlag za prikaz prostorskih pla-
nov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo oddal javno naročilo po
nalogah:

4.1. Območje 1 (60 listov TTN 5),
4.2. Območje 2 (60 listov TTN 5).
5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-

storih izvajalca, v skladu z zahtevami iz raz-
pisne dokumentacije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek po uve-
ljavitvi pogodb, predviden čas dokončanja
pa je 30. oktober 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
tel. 01/478-49-27, soba P10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave v Ura-
dnem listu do 13. 8. 2002 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: negotovinsko plačilo
v višini 5.000 SIT na podračun
01100-1000616337 11 .

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 13. 8. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P10.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 8. 2002 ob 10. v prostorih Geo-
detske uprave Republike Slovenije, Zemlje-
merska 12, Ljubljana, sejna soba v pritličju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v višini 5% od vsote ponudbenih cen
posameznih nalog.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 31. 9. 2002, naročnik bo spre-
jel odločitev o izbiri predvidoma do 23. 8.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
(do 75 točk), izkušnje in reference ponudni-
ka na primerljivih delih (do 15 točk), ustrez-
nost projektne skupine (ključnega osebja)
(do 10 točk).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Marjan Podobnikar 01/478-48-01,
Nives Jurcan 01/478-49-27.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 7. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 1/2002 Ob-73779
1. Naročnik: Občina Dobrepolje.
2. Naslov naročnika: Občina Dobrepo-

lje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje.
3. Vrsta in opis storitve: prevozi šolo-

obveznih otrok in prevozi na nevarnih
poteh s kombiniranim vozilom na obmo-
čju Občine Dobrepolje.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: območje Občine Do-
brepolje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 2. 9. 2002
do 24. 6. 2003, z možnostjo podaljšanja za
eno leto, vendar skupno največ 5 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Do-
brepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepo-
lje – kontaktna oseba je Andreja Babič, v
času med 8. in 10. uro.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do vključno
22. 7. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na podračun Ob-
čine Dobrepolje št. 01220-0100002026.
Dokazilo o plačilu mora biti priloženo po-
nudbi.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 8. 2002 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Dobrepolje, Videm 35,
1312 Videm-Dobrepolje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 8. 2002, ob 9. uri v sejni sobi
Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312 Vi-
dem-Dobrepolje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z veljavnim Zakonom o izvrševanju pro-
računa RS.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen ZJN): pogodba.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN:
skladno z razpisno dokumentacijo.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov, ki za-
devajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v
cestnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok, pravilnik o
minimalnih tehničnih in drugih pogojih za
parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 5. 10. 2002, odločitev o spreje-
mu ponudbe do 9. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 7. 2002.

Občina Dobrepolje

Št. 11/02 Ob-73782
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za delo,

družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000

Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projek-
tne dokumentacije (PGD, PZI, PZR, PID)
in projektantski nadzor pri gradnji Zavo-
da Miha Pintar, Dobrna.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Dobrna.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del ta-
koj po podpisu pogodbe. Zaključek del:
PGD-oktober 2002, PZI in PZR-november
2002, PID v skladu s terminskim planom
gradnje, najpozneje 15 dni pred tehničnim
pregledom, projektantski nadzor v skladu s
terminskim planom gradnje (predvidoma v
letu 2003 in 2004).

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MDDSZ, Slo-
venska 54, Ljubljana, Dunja Bubanj.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 8. 2002 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 8. 2002 ob 14. uri v prostorih
Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, Slovenska 54/I, Ljubljana, sejna
soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvino iz razpisne doku-
mentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: razvidno iz razpisne dokumentacije.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: razvidno iz razpisne dokumentacije.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: razvidno
iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
jena cena, reference in finančna sposobnost
ponudnika.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

RS, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Ob-73791
1. Naročnik: Razvojna agencija Zgornje

Gorenjske.
2. Naslov naročnika: Spodnji Plavž 24e,

4270 Jesenice.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: predmet javnega
razpisa je vzpostavitev občinskega pro-
storsko informacijskega sistema za ob-
čine Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska
Gora, Radovljica in Žirovnica. Storitve po
Prilogi I, kategorija 7 – računalniške storitve
in sorodna oprema. Ocenjena vrednost jav-
nega naročila je 14,000.000 SIT.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
vrednostna specifikacija del za posamezno
občino, za del občin ali vse občine.

5. Kraj izvedbe: lokalna omrežja občin-
skih uprav in njihovih pooblaščenih izva-
jalcev.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek v mese-
cu avgustu, trajanje 4 mesece.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Razvojna agen-
cija Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e,
4270 Jesenice, Stevo Ščavničar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
po tej objavi od 9. do 13. ure v tajništvu
naročnika ali z zahtevkom po elektronski
pošti oziroma s pisnim zahtevkom po pošti
ali faksu (do roka predložitve ponudb). Za-
želen dvig dokumentacije v pisni obliki ali
elektronski obliki.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 8. 2002, do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, 4270 Je-
senice.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 8. 2002, ob 12.30, Razvojna
agencija Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž
24e, 4270 Jesenice.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vana je nepreklicna bančna garancija za re-
snost ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– garancijska doba je najmanj 1 leto;
– plačilni rok najmanj 30 dni po izvedeni

posamezni fazi;
– centralno mesto za javljanje napak;
– izjava ponudnika, da bo storitve v času

garancijskega roka opravljal tudi na lokaci-
jah lokalnih omrežij občin in pooblaščenih
izvajalcev;

– ponudnik potnih stroškov v dobi ga-
rancije ne zaračunava;

– roki za odpravo napak, ki so navedeni
za posamezna opravila (največ 48 ur);

– število in struktura izobrazbe redno za-
poslenih in članov projektnega tima, ki bo-
do sodelovali v izdelavi naloge in v garancij-
skem obdobju.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upavnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 14. 9. 2002, ponudniki bodo obve-
ščeni o izboru izvajalca v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
količnik = (cena izdelave naloge) / (1 +

vsota vseh meril v %), kjer so merila:
– izvedbeni rok izdelave aplikacije v

skladu z zahtevami razpisni dokumentaciji
(izražen v dnevih) – pričakovan rok 45 dni:
0 – 5%,

– izvedbeni rok implementacije na vse
zahtevane lokacije (izražen v dnevih) – pri-
čakovan rok 45 dni: 0 – 5%,

– ocena aplikacije glede na obseg fun-
kcij, enostavnost uporabe, samostojnost
uporabe, skladnost s standardnimi orodji: 0
– 20%,

– ocena dodatnih storitev v ponudbi:
0 – 4%,

– vse ugodnosti glede plačila se prera-
čunajo na primerljivo ceno, pri čemer se za
izračun obresti upošteva T+3%: 0 – 1%,

– število občin z inštaliranimi in delujoči-
mi nalogami podobne vsebine, pri katerih je
sodelovalo vsaj 2/3 projektnega tima: 0 –
10%.

Najugodnejša ponudba je ponudba z naj-
manjšim količnikom.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico da ne
izbere nobenega ponudnika v primeru, da
bo ponudba, preračunana za posamezno
občino, manj ugodna od najugodnejše po-
nudbe, ki jo je že pridobila občina samo-
stojno.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Št. 380-05-3/02-6 Ob-73808
1. Naročnik: Mestna občina Nova Gori-

ca.
2. Naslov naročnika: Trg Edvarda Kar-

delja 1, 5000 Nova Gorica, tel.
05/335-01-61, telefaks 05/302-84-87.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje avtobu-
snih prevozov osnovnošolskih otrok s
prebivališčem v Mestni občini Nova Go-
rica. Vrsta storitve: storitve kopenskega
transporta po prilogi 1A ZJN-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se odda po posameznih razpisanih
območjih. Ponudnik mora ponuditi eno, več
ali vsa razpisna območja.

5. Kraj izvedbe: območje Mestne obči-
ne Nova Gorica in delno Občine Šempe-
ter-Vrtojba.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pogodba se
bo sklenila za obdobje od 1. 9. 2002 do
30. 6. 2003, z možnostjo podaljševanja za
eno leto, vendar skupno največ pet let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko dvigne v tajništvu Od-
delka za družbene dejavnosti Mestne obči-
ne Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,
5000 Nova Gorica ali preko interneta na
naslovu www.nova-gorica.si; kontaktna ose-
ba za dodatne informacije: Silva Tišma ali
Dragica Fiegl, tel. 05/335-01-61.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 14.30, ob sredah do 16. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisne dokumentacije ni
potrebno plačati.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 8. 2002 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: v glavno pisarno Mestne obči-
ne Nova Gorica, soba št. 38, I. nadstropje,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
ali po pošti s priporočeno pošiljko na na-
slov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek
za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Karde-
lja 1, 5000 Nova Gorica s pripisom “Javni
razpis – prevozi – ne odpiraj“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 8. 2002 ob 12.30, v stekleni dvo-
rani Mestne občine Nova Gorica, Trg Ed-
varda Kardelja 1, Nova Gorica.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponudbene cene z
veljavnostjo 60 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo opravljene storitve plačeval meseč-
no, skladno s predpisi o izvrševanju prora-
čuna.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o avtobusnih voznih redih, Pravil-
nik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozi-
la in vozniki vozil s katerimi se vozijo skupi-
ne otrok, Pravilnik o minimalnih tehničnih
pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževa-
nje vozil.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 8. 2002. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe: 12. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor najugodnejšega ponudnika je najni-
žja končna ponudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

Mestna občina Nova Gorica

Ob-73836
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,

1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
02/56-51-200.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: zavarovanje pre-
moženja in oseb v TE Trbovlje d.o.o.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba obsega naslednje sklope:

1. požarno in strojelomno zavarovanje
osnovnih sredstev,

2. zavarovanje vozil za avtomobilsko od-
govornost in kasko zavarovanje,

3. vlomsko zavarovanje,
4. nezgodno kolektivno zavarovanje,
5. zavarovanje odgovornosti za osebe in

stvari,
6. ekološko zavarovanje ekstra lahkega

kurilnega olja - KO-EL.
Ponudba se izdela v celoti.
5. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbov-

lje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predvidoma od
1. 10. 2002 do 30. 9. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na Trbovlje d.o.o., Nabavna služba (Anita
Žučko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do od-
piranja ponudb od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT; znesek je potrebno na-
kazati na TRR 26330-0012039086. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo
DURS-a, da je ponudnik davčni zavezanec,
oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 16. 8. 2002
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z ozna-
ko “Ne odpiraj - Ponudba”, s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter na-
vedbo predmeta naročila.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 16. 8. 2002 ob
10.30 v prostorih TET d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za zavarovanje resnosti po-
nudbe v višini 10% vrednosti ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po po-
godbi.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
pogodba oziroma dogovor o skupnem na-
stopu.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ob dokazilih za izpolnje-
vanje splošnih pogojev, mora ponudnik pre-
dložiti tudi:

– garancijo za zavarovanje resnosti po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti -
original,

– izjavo banke o nameri izdaje garancije
za zavarovanje dobre in pravočasne izved-
be pogodbenih obveznosti v višini 10% po-
godbene vrednosti - original,

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

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

– izpolnjene podatke komercialnega de-
la ponudbe.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Odloči-
tev o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvi-
doma v 15 dneh od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna letna višina premij s plačilnimi

pogoji in popusti na premije do 90 točk,
– čas likvidacije škode in plačila do 10

točk.
Natančneje so merila opredeljena v raz-

pisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: podaja Viljem Ceglar.
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 7. 2002.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Št. 17/02 Ob-73837
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Zavod za šport.
2. Naslov naročnika: Ul. Vita Kraigherja

8, 2000 Maribor, 02/23-00-475, e-mail:
marjan.kosi@maribor.si, 02/23-00-470.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: projektna doku-
mentacija PGD, PZR, PZI za izgradnjo
osrednjega stadiona v Ljudskem vrtu
Maribor.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Mariborsko športno
društvo Branik, Mladinska 29, Ljudski vrt
Maribor.
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6. Sprejemljivost variantnih ponudb: la-
stne variante niso možne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 90 dni od podpi-
sa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko ponudniki dvignejo na na-
slovu naročnika, kontaktna oseba za dodat-
ne informacije Zmago Kajba, tel.
041/647-315.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dvig je možen
osebno s pisnim pooblastilom vsak delovni
dan od 8. do 14. ure do 19. 7. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacije je
brezplačna.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do 29. 7. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Me-
stna uprava, Zavod za šport, Ul. Vita Kraig-
herja 8, 2000 Maribor. Kuverte morajo biti
označene z napisom “Ne odpiraj - Ponud-
ba večnamenska športna dvorana MŠD
Branik”.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 29. 7. 2002
ob 13. uri v sejni sobi na naslovu naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
in ustrezno izjavo banke za dobro izvedbo
del v pogodbenem roku, kot jih zahteva raz-
pisna dokumentacija.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja in rok je določen v pogodbi, kot
obvezni sestavni del razpisne dokumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
možno.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 9. 2002, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 16. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pri oddaji del pridržuje
pravico do zmanjšanja obsega storitve zara-
di omejenih finančnih sredstev.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Zavod za šport

Št. 2.3.-2733/02 Ob-73877
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor, po pooblastilu Slovenske
železnice d.d. Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-
lezniški promet, 2000 Maribor, Kopitarje-
va 5, po pooblastilu Slovenske železnice
d.d. PP Infrastruktura PE Investicije, 1506
Ljubljana, Kolodvorska 11, telefaks
01/29-14-822, tel. 01/29-14-203.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava študije
variant za usek Križni vrh na odseku pro-
ge Poljčane-Slovenska Bistrica.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ne.

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 3.5 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-

tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Slovenske
železnice d.d., PP Infrastruktura, PE Inve-
sticije, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
Milenko Ćućić, univ. dipl. inž. gradb., pi-
sarna št. 226, tel. 01/29-14-585, telefaks
01/29-14-822 ali Helena Mlakar, pisarna
št. 202 - tajništvo, tel. 01/29-14-203, te-
lefaks 01/29-14-822.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
5. 8. 2002 vsak delovni dan med 8. in 10.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
15.000 SIT na transakcijski račun
02923-0019346887, pri NLB, Lj. sklic na
številko 27 ali na glavni blagajni Slovenskih
železnic d.d., 1506 Ljubljana, Kolodvor-
ska 11, soba 115, kjer tudi dobijo potrdilo
o plačilu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 5. 8. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., PP
Infrastruktura, PE Investicije, Kolodvorska
ul. 11, 1506 Ljubljana, soba 202 (tajništvo
PE Investicije).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 8. 2002 ob 11. uri, Slovenske
železnice d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija v višini 3% ponudbene cene.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna Re-

publike Slovenije za leti 2002 in 2003 (Ur.
l. RS, št. 103/01), Zakona o javnih finan-
cah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00) in na
njihovi podlagi sprejetimi podzakonskimi
predpisi.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudnik s podizvajalci ali skupina ponudni-
kov.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

a) Reference ponudnika:
– izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj treh

projektov, kot glavni izvajalec, ki so po svoji
naravi, zahtevnosti in vrednosti (vsaj 65%
ponudbene cene) primerljivi razpisanemu
projektu, v zadnjih treh letih,

– ponudnik mora zagotoviti ustrezne
strokovnjake, ki so potrebni za izvedbo jav-
nega naročila, vendar najmanj 6 strokovnja-
kov z ustrezno izobrazbo (najmanj inž.) in
od tega najmanj po eden za zgornji ustroj,
spodnji ustroj, signalno varnostne naprave,
telekomunikacijske naprave, elektroener-
getske naprave in geologijo-geomehaniko,
ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naro-
čila. Od navedenih strokovnjakov morajo bi-
ti vsaj trije stalno zaposleni pri ponudniku.

b) Ustrezna finančna sposobnost ponu-
dnika:

– povprečni letni promet ponudnika v
zadnjih treh letih v višini najmanj enainpol-
kratne (1,5x) vrednosti javnega naročila, z
DDV,

– likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti
najetja kredita v minimalni vrednosti prvih
dveh mesečnih situacij.

Sredstva morebitnih podizvajalcev se ne
bodo upoštevala pri ugotavljanju ponudni-
kovega izpolnjevanja zgoraj navedenih po-
gojev. Sredstva partnerjev v skupnem na-
stopu pa se seštevajo, da se ugotovi sku-
pna sposobnost izpolnjevanja zgoraj nave-
denih pogojev.

c) Rok dokončanja del ne more biti daljši
od razpisanega.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od roka določenega za predložitev
ponudbe, predviden datum odločitve o spre-
jemu ponudbe je 20. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– Višina ponudbene cene 60%
Točkovanje  se  izvede  na  naslednji 

način:

Fmin
Fi = —————— × 60

fi
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Fmin - najnižja ponudbena vrednost po-
nudnika, ki je imel pravilno ponudbo;

fi - ponudbena vrednost i-tega ponudni-
ka, ki je imel pravilno ponudbo;

– Usposobljenost strokovnega kadra
30%

Ocenjuje se število redno zaposlenih
strokovnjakov-projektantov i-tega ponudni-
ka in njegovih partnerjev oziroma podizva-
jalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javne-
ga naročila, z ustrezno izobrazbo in od tega
najmanj po eden za zgornji ustroj, spodnji
ustroj, signalnovarnostne naprave, teleko-
munikacijske naprave, elektroenergetske
naprave in geologijo-geomehaniko. Vsi na-
vedeni strokovnjaki morajo izpolnjevati po-
goje po ZGO za projektiranje in imeti ustrez-
ne reference (navedeni v obrazcu št. 3 -
kadrovska zmogljivost). V primeru, da je na-
vedeno več kot 8 strokovnjakov, se bo
upoštevalo, da je število Kmax enako 8.

ki
Ki = —————— × 30

Kmax

ki - število redno zaposlenih strokovnja-
kov i-tega ponudnika in njegovih partnerjev
in podizvajalcev, ki je imel pravilno po-
nudbo;

Kmax - število redno zaposlenih strokov-
njakov najboljšega ponudnika in njegovih
partnerjev oziroma podizvajalcev, ki je imel
pravilno ponudbo;

– Rok izvedbe javnega naročila 10%
Ocenjuje se skupno število koledarskih

dni predvidenih za izdelavo projektne doku-
mentacije (mesec ima 30 dni).

Rmin
Ri = —————— × 10

ri

Rmin - število koledarskih dni za izdela-
vo projektne dokumentacije ponudnika z
najkrajšim rokom za izdelavo, ki je imel pra-
vilno ponudbo;

ri - število koledarskih dni i-tega ponu-
dnika, ki je imel pravilno ponudbo.

Skupna ocena ponudbe se izvede s seš-
tevanjem točk po vseh treh merilih. Ponud-
nik, ki zbere najvišje število točk je najugo-
dnejši.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

RS Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet Maribor

Št. 640-436/2002 Ob-73880
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270

Ormož, tel. 02/74-15-327.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prevozi šol-
skih otrok v Občini Ormož za leto
2002/2003.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Občina Ormož.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2002
do 31. 8. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Or-
mož, Ptujska c. 6, Olga Bedenik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 7. 8. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c. 6,
Ormož.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 8. 2002 ob 10. uri, Ptujska c. 6,
Ormož.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): prav-
ni akt o skupni izvedbi naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 10. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 90%, reference 5%, finančna
usposobljenost 5%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Občina Ormož

Št. 16/17-02 Ob-73881
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/33-21-095.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: organizacija, vo-
denje in izvajanje čiščenja, transportnih
in kurirskih del. (Priloge 1A/11. in 14.).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
javno naročilo bo oddano kot celota.

5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica No-
vo mesto, Šmihelska cesta 1, Novo mesto.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pogodba z izbra-
nim ponudnikom bo sklenjena za 2 leti in se
bo pričela izvajati predvidoma od 1. 10. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto, nabavna služba Koče-
var Irena, tel. 07/39-16-132, dodatne in-
formacije o naročilu: Marija Puhek, tel.
07/39-16-135.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15. 7. 2002
do 14. 8. 2002 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, samo negoto-
vinsko na podračun pri Upravi RS za javna
plačila: 01100-6030278379, sklic na št.
16/17-02, pred dvigom dokumentacije.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 19. 8. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Novo me-
sto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
nabavna služba.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 8. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
na upravi Splošne bolnišnice Novo mesto,
Šmihelska cesta 1.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: stori-
tve se bodo plačevale po dvanajstinah letne
vrednosti naročila, na podlagi predhodnega
obračuna.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo le samostojno.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 90 dni od javnega odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe bo 6. 9. 2002.
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17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: lahko se zahtevajo samo pisno, Na-
bavna služba Splošne bolnišnice Novo me-
sto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 400-01-8/2002 Ob-73842
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Agencija Republike Slove-
nije za okolje.

2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. Vrsta in opis storitve:
Naročilo obsega: program raziskav

mejnih vodonosnikov med Tržaškim in
Kvarnerskim zalivom na območju Repu-
blike Slovenije (II. faza).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe del: storitve se izvajajo
na terenu in sedežu ponudnika.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 14
mesecev po sklenitvi pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOP, Agenci-
ja RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Vesna Plemelj, gr. tehn., II. nadstropje,
soba 205, tel. 01/478-44-33.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 15. ure
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 8. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOP, Agencija Republike Slo-
venije za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, vložišče, pritličje, soba št. 08, tel.
01/478-44-09.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 8. 2002 ob 11. uri, MOP, Agenci-
ja RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, soba št. 201, II. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plači-
la v skladu z Zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, podzakonskimi predpisi in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.

Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da je ponudnik v zadnjih treh letih iz-
delal vsaj dva projekta, ki sta po vsebini in
obsegu podobna razpisanim delom;

– da ima ponudnik projektno skupino se-
stavljeno iz strokovnjakov, ki pokrivajo po-
samezne sklope: geologijo, kemijo;

– da ponudnik razpolaga z ustrezno
opremo za izvedbo javnega naročila;

– da je finančno sposoben, in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega računa v
preteklih šestih mesecih ni večje od treh
dni od datuma sestavitve dokazila;

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%;

– da opcija ponudbe ni krajša od šest-
deset dni od odpiranja ponudb;

– da skupni obseg ur neposrednega de-
la potencialnih podizvajalcev ne presega po-
lovice ur celotne projektne skupine.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, kot
je to navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 6. 10. 2002; predvideni datum odloči-
tve do 21. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena razpisanih del,
2. referenčna dela ponudnika,
3. ustreznost projektne skupine.
Najugodnejša ponudba bo tista ponud-

ba, ki bo po vseh vrednotenjih skupaj dose-
gla najvišje število točk. Pri enakem seštev-
ku točk se bo kot najugodnejša ponudba
štela tista, ki ima nižjo ponudbeno ceno
razpisanih del.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika je Sto-
jan Kranjc, univ. dipl. inž. geol., tel.
01/478-44-25.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Agencija RS za okolje

Ob-73846
1. Naročnik: Javno podjetje Okolje Pi-

ran d.o.o.
2. Naslov naročnika: Fornače 33, 6630

Piran, tel. 05/61-75-020, faks
05/61-75-015.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: finančni leasing
za financiranje izgradnje garažne hiše

pri pokopališču v Piranu, katerega pred-
met je nepremičnina – del garažne hiše
pri pokopališču v Piranu, stoječe na
parc. št. 3, k.o. Portorož, ki je natančno
opredeljen v drugem členu vzorca pro-
dajne pogodbe, ki je sestavni del te raz-
pisne dokumentacije.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Piran.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 30. 8. 2002 –
skupno trajanje pogodbe 15 let in 8 mese-
cev (enoletni odlog plačila obveznosti).

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JP Okolje Pi-
ran d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran, Sektor
splošnih služb, kontaktna oseba: Sandra
Martinčič Loboda, Denis Birsa, tel.
05/61-75-020.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure,
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (v ceno je vklju-
čen DDV) na transakcijski račun JP Okolje
Piran d.o.o. št. 10100-0032414679 pri
Banki Koper d.d., sklic na št. 00-1601.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 7. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JP Okolje Piran d.o.o., Forna-
če 33, 6330 Piran, tajništvo, tel.
05/61-75-011.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 7. 2002 ob 13. uri, JP Okolje
Piran d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran, v
sejni sobi.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od predvidene vrednosti storitve z vse-
bino, ki je razvidna iz razpisne dokumenta-
cije.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v razpisni
dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo sklepal pogodbo samo z enim
ponudnikom.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /
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(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2002, predvideni datum odloči-
tve je 31. 7. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: upo-
rablja se naslednja metodologija:

– cena storitve,
– financiranje DDV,
– stroški priprave in izvedbe posla

(vključno z DDV),
– obrestna mera v dobi 1-letnega mora-

torija.
Merila so podrobneje navedena v razpi-

sni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: kontaktna oseba je Denis Birsa, univ.
dipl. ek., tel. 05/61-75-021.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 45 z dne
24. 5. 2001.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.

Št. 25 Ob-73859
1. Naročnik: Snaga Javno podjetje,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,

1104 Ljubljana, telefaks 01/477-96-98,
tel. 01/477-96-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: drobljenje komu-
nalnih odpadkov na odlagališču nene-
varnih odpadkov Barje v Ljubljani, stori-
tve po ZJN I.A.16.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni sklopov.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: leto 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, Služba
za investicije in vzdrževanje, soba 100 -101,
I. nadstropje, dodatne informacije daje vo-
dja izvedbe javnih naročil, Ivan Erklavec,
univ.dipl. inž.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem razpisne
dokumentacije od te objave do 5. 8. 2002,
od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 2.500 SIT na TRR pri
Novi Ljubljanski Banki d.d. številka
02924-0020286671 oziroma na blagajni
Snaga, Povšetova ulica 6, Ljubljana med
8. in 9.30 in med 10. in 13. uro s pripisom
JR S 5/02 in davčne številke.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 8. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, 1104 Ljublana, tajništvo, soba 118, I.
nadstropje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 8. 2002 ob 9. uri v sejni sobi
številka 200 v II. nadstropju na Povšetovi
ulici 6 v Ljubljani.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: zahte-
van najkrajši rok plačila je 60 koledarskih
dni po izstavitvi računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razpolaga s strojem za
drobljenje komunalnih odpadkov, zmoglji-
vosti vsaj 30 ton odpadkov/obratovalno uro
in ostalimi karakteristikami, ki so razvidne iz
razpisne dokumentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 45
koledarskih dni od dneva, ki je določen za
javno odpiranje ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
storitve.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je ponovljen.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Snaga, d.o.o.
Ljubljana

Št. 266-25/2002, Ob-73871
JN:16/02 VV

1. Naročnik: Republika Slovenija Servis
skupnih služb Vlade.

2. Naslov naročnika: Vlade Republika
Slovenija Servis skupnih služb Vlade, Gre-
gorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, št. faksa
01/478-18-05.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projek-
tne dokumentacije (IP- s posebnimi stro-
kovnimi podlagami, ki izhajo iz progra-
ma priprave LN in se nanašajo na vplive
predvidenega posega na okolje, PGD,
PZR in PZI ter projekt Opreme) in razpi-
sne dokumentacije za ureditev medna-
rodnega železniškega mejnega preho-
da Dobova.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja po sklopih.

5. Kraj izvedbe: Dobova.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 130 dni od pod-
pisa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija Servis skupnih služb Vlade, Gregor-
čičeva 27/a, 1000 Ljubljana, glavna pisar-
na.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure, do poteka roka za oddajo
prijav - ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT, TRR
01100-6300109972, model 18, sklic
15202-7130007-01272002.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 8. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija Servis sku-
pnih služb Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana, glavna pisarna.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14.8. 2002 ob 9.30.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): prav-
ni akt o skupni izvedbi naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: iz razpisne doku-
mentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: iz razpisne dokumentacije.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30.11. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena - do 100 točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene

storitve v zvezi z dejavnostjo. ki je predmet
javnega naročila - skupaj največ 23 točk,

3. strokovna izobrazba kadrov - skupaj
največ do 10 točk, vzpostavljen sistem ka-
kovosti v skladu z zahtevami standarda SIST
- ISO 9001 - 3 točke.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
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Ob-73875
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za splošne in prav-
ne zadeve.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: financiranje na-
kupa in dobave računalniške opreme in
storitev inštalacij in konfiguracij za pre-
novo oziroma posodobitev informacij-
ske infrastrukture v Mestni občini Mari-
bor - finančni leasing. Storitev je oprede-
ljena v 6.a. priloge I A-storitve Zakona o
javnih naročilih. Oznaka javnega naročila:
“Prenova IT v Mestni občini Maribor - finan-
čni leasing“.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj:, /

5. Kraj izvedbe: sedež naročnika Ul. he-
roja Staneta 1, 2000 Maribor.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: avgust 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, Mestna uprava, Oddelek za
splošne in pravne zadeve, Ul. heroja Stane-
ta 1, 2000 Maribor oziroma po faksu št.:
2201-333. Kontaktni osebi: Rasto Pušauer
- tel. 2201-670, Marija Tanacek - tel.
2201-347.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: naročnik za dvig
razpisne dokumentacije ne postavlja nobe-
nih datumskih omejitev. Ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na naslovu na-
ročnika v II. nadstropju soba 212, v ponede-
ljek, sredo in petek med 8. in 10. uro s
predložitvijo dokazila o plačilu za razpisno
dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo na-
ročnik pošlje tudi po pošti na podlagi pred-
hodne predložitve dokazila o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, način
plačila je virmansko ali s položnico na ra-
čun Mestne občine Maribor, št.
01000-0100008441 s pripisom oznake
javnega naročila: “prenova IT v Mestni ob-
čini Maribor-finačni leasing“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti naročniku do 8. 8. 2002 do
10. ure ne glede na način oddaje ponudbe.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov naročnika Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, lahko pa tudi osebno v vloži-
šče naročnika, soba št 121/I. nadstropje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo na naslo-
vu naročnika dne 8. 8. 2002 ob 11. uri v
sobi 122.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora za resnost ponudbe predložiti
bančno garancijo v višini 5 % od vrednosti
javnega razpisa.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji

financiranja so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik so podrobneje navedeni v
razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 20. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: stroški
finaniciranja. Opis in način vrednotenja me-
rila je podrobneje naveden v razpisni doku-
mentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v razpisni dokumentaciji.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: dne 8. 7. 2002.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Oddelek za splošne in pravne zadeve

Št. 58/2002 Ob-73925
1. Naročnik: Zavod za zdravsteno zava-

rovanje Slovenije, Področna enota Informa-
cijski center.

2. Naslov naročnika: Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije, Področna
enota Informacijski center, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: predmet javne-
ga razpisa je “Nakup 180 uporabniških
licenc za sistem SAP in nakup ca. 300
človek/dni svetovanja pri uvedbi si-
stema SAP v naročnikovo okolje“ za
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije. Storitve po Priloga I, kategorija
7 - računalniške storitve in sorodna
oprema.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

– Specifikacija 1 – Licence za program-
sko rešitev SAP z enoletnim vzdrževanjem
in lokalizacijo;

– Specifikacija 2 – Projektno vodenje in
svetovanje pri uvedbi SAP modulov BC (Ba-
sic Components), FI (Finance) in CO (Con-
trolling).

5. Kraj izvedbe: sedež naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso dovoljene.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek v mese-
cu oktobru 2002, dobava licenc koncem l.
2002, svetovanje v trajanju eno leto, vzdr-
ževanje licenc eno leto z možnostjo poda-
ljšanja do treh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področ-
na enota Informacijski center, Miklošičeva
24, 1507 Ljubljana, Janez Škufca, e-mail:
janez.skufca@zzzs.si, tel. 01/30-77-361,
faks 01/23-12-667.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
po tej objavi od 10. do 13. ure v tajništvu
naročnika, soba 345/III ali z zahtevkom po
elektronski pošti oziroma s pisnim zahtev-
kom po pošti ali faksu (do roka predložitve
ponudb). Zaželjen dvig dokumentacije v
elektronski obliki.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 9. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Področna enota Informacij-
ski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
v tajništvu naročnika, soba 345/III. Dovolje-
na je poštna ali osebna dostava, ponudba
poslana po pošti mora do datuma in ure
prispeti v tajništvo naročnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 9. 2002 ob 12.30, sejna soba
naročnika, 342/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vane so nepreklicne bančna garancija za
resnost ponudbe in bančne garancije za do-
bro izvedbo posla po zahtevah razpisne do-
kumentacije.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

Specifikacija 1: Licence za programski
produkt SAP z enoletnim vzdrževanjem in
lokalizacijo:

– pridobljen status SAP General Con-
tracting Partner,

– ponudnik ima vsa potrebna znanja,
sredstva in dovoljenja za uvoz opreme in
dostavo opreme na lokacijo naročnika,

– dobavni rok do vključno 20 dni za me-
dije in dokumentacijo,

– plačilni rok 45 dni,
– dobava opreme natančno po zahtevah

razpisne dokumentacije, naročnik si pridr-
žuje pravico razlage specifikacij oziroma raz-
pisne dokumentacije.

Specifikacija 2: Projektno vodenje in
svetovanje pri uvajanju SAP modulov BC,
FI in CO:

– pridobljen status SAP Service Partner,
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– ponudnik je bil nosilec uspešne uved-
be SAP na področju financ in računovod-
stva v vsaj 3 organizacijah v Sloveniji,

– vodja projekta in svetovalci morajo ime-
ti uspešno zaključena usposabljanja in pri-
dobljene certifikate SAP za področja dela
glede na njihovo vlogo na projektu,

– vodja projekta in svetovalci morajo ime-
ti izkušnje iz projektov uspešne uvedbe SAP,

– svetovalci za uvajanje modulov FI in
CO morajo poznati zakonodajo in normativ-
ne predpise, ki so podlaga poslovanja Za-
voda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
na finančno računovodskem področju,

– svetovalci za BC morajo znati aktivno
komunicirati v slovenskem ali angleškem je-
ziku,

– vodja projekta in svetovalci za FI in CO
morajo znati aktivno komunicirati v sloven-
skem jeziku,

– vodja projekta in svetovalci morajo biti
razpoložljivi v predvidenih terminih za ustrez-
no pripravo in izvedbo storitev,

– če so svetovalci iz tujine, mora ponu-
dnik zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za
njihovo delo,

– plačilni rok 45 dni.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve

z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 30. 11. 2002, predvideni datum odlo-
čitve je konec septembra 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– Za specifikacijo 1 – Licence za pro-

gramsko rešitev SAP z enoletnim vzdrževa-
njem in lokalizacijo je edino merilo cena.

– Za specifikacijo 2 – Projektno vodenje
in svetovanje pri uvedbi SAP modulov BC
(Basic Components), FI (Finance) in CO
(Controlling) bosta merili: cena v 40% dele-
žu in kakovost v 60% deležu. Kakovost se
bo ugotavljala po naslednji shemi: kakovost
svetovanja na vsebinskih področjih s pou-
darkom na poznavanju zakonodaje in nor-
mativnih predpisov poslovanja Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije na finan-
čno računovodskem področju - max 35%,
kakovost svetovanja na tehničnih področjih
- max 10%, kakovost projektnega vodenja -
max 15%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudnik bo organiziral sestanke s
ponudniki:

1. sestanek s ponudniki: 30. 7. 2002;
2. sestanek s ponudniki: 3. 9. 2002;
obakrat ob 13. uri v sejni sobi naročni-

ka, soba 342/III.
19. Datum in številka objave pred-

hodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 48/2002 z
dne 31. 5. 2002, Št. 47/2002, Ob-70340.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Področna enota
Informacijski center

Št. 208/02 Ob-73927
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: zamenjava oziro-
ma obnova stavbnega pohištva na več
lokacijah Republike Slovenije za stano-
vanjske enote Ministrstva za obrambo
Republike Slovenije.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja del v enem sklopu.

5. Kraj izvedbe: območje Republike Slo-
venije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek del je 30. 8. 2002 in rok dokončanja
del je 30. 10. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, Služba za go-
spodarjenje z nepremičninami - oseba Ervin
Kosi, dipl. upr. org., tel. 01/471-25-54 ali
01/471-23-99.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: rok za dvig razpi-
sne dokumentacije je 19. 7. 2002 in 22. 7.
2002, v času med 10. in 12. uro. Zastopni-
ki ponudnikov morajo pred dvigom razpisne
dokumentacije obvezno predati naročniku
pooblastilo o zastopanju ponudnika.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje do dne 8. 8. 2002
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za obrambo Republi-
ke Slovenije, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana, v sprejemno pisarno - vložišče, tel.
01/471-23-89, faks 01/471-81-64. Zape-
čatene kuverte s ponudbo morajo biti jasno
označene z napisom: “ Ne odpiraj, Ponudba
za javno naročilo MORS - 208/02- ODP; v
levem spodnjem vogalu “Komisija SGN” v
desnem spodnjemu vogalu ovojnice pa na-
slov naročnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 9. 8.
2002 ob 10. uri na naslovu: MORS, Služba
za gospodarjenje z nepremičninami, Karde-
ljeva ploščad 21, v sejni sobi št. 327/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora ponudbi priložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe, brezpogojno in pla-
čljivo na prvi poziv v višini 7 mio SIT kot
jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran,
sklenil pogodbo z naročnikom. Bančna ga-
rancija mora biti veljavna najmanj 90 dni,
šteto od dneva odpiranja ponudb. Naročnik
bo zavrnil vsako ponudbo, ki ni opremljena
z ustrezno garancijo za resnost ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon o

javnih financah in Zakon o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 2002/2003.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): Prav-
ni akt o skupni izvedbi JN, skladno z drugim
odstavkom 47. člena ZJN-1, če nastopi sku-
pina ponudnikov v okviru ene ponudbe.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni drugih zahtev.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o graditvi objektov, Ur. l. SRS,
št. 34/84, 29/86 in Ur. l. RS, št. 40/94,
69/94, 29/95 in 59/96.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena in
garancijski rok za vgrajeno stavbno pohiš-
tvo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 7. 2002.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 110-1/02 Ob-73928
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje zunanje
kontrole pri gradnji AC Krška vas – Obre-
žje od km 0+000 do km 12+300.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.

5. Kraj izvedbe: Krška vas - Obrežje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno dokumentacije.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel (01)
47 88 439, faks 01/47-88-332. Strokov-
ne informacije posreduje Lado Kavčič, univ.
dipl. inž. grad. - Družba za državne ceste
d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel
01/30-94-294 faks 01/30-94-325.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
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mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Dru-
žbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s
pripisom “Za razpisno dokumentacijo”.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 14. 8. 2002 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vložišče, so-
ba 105/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 14. 8.
2002 ob 9. uri na naslovu Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljublja-
na, sejna soba 312/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 4,100.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije .

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo .

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 10. 2. 2003. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 27. 9. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: .

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
5. 7. 2002 .

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.

Št. 110-1/02 Ob-73929
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.

2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajs-
ka 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: geotehnični in
hidrogeološko opazovanje stanja na ob-
stoječi AC mreži v Sloveniji - za obdobje
5 let - Sklop 3 - Geotehnično opazovan-
je stanja zemljinskih objektov na
Ljubljanskem območju.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.

5. Kraj izvedbe: glej 3. točko.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: skladno z razpis-
no dokumentacijo.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strok-
ovne informacije posreduje Suzana
Svetličič, univ. dipl. inž. geol. - DDC, Ein-
spielerjeva 6, Ljubljana tel. 01/30-94-261,
faks 01/30-94-325.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delavni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije lahko ponudniki po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Družbe
za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s pripisom
“Za razpisno dokumentacijo”.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 14. 8. 2002 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba
105/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 14. 8.
2002 ob 11. uri na naslovu Družba za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1.600.000,00 SIT in veljavnostjo 210
dni od datuma odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije .

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sklad-
no z razpisno dokumentacijo .

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo .

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 10. 2. 2003. Datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 27. 9. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: prvi javni razpis za predmetno javno
naročilo je bil objavljen dne 5. 11. 2001,
Ur. l. RS, št. 86/01, kjer je za sklope
1,2,4,5,6,7,8 in 9 v skladu s prvim
odstavkom 76. člena ZJN -1, že izbral naju-
godnješega ponudnika.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
5. 7. 2002.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.

Št. 640-03-007/02 Ob-73935
1. Naročnik: Občina Šoštanj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 12,

3325 Šoštanj, tel. 03/898-43-00, faks
03/898-43-33.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: izdelava IP, PGD,
PZR, PZI projektne dokumentacije O.Š.
Šoštanj s športno dvorano.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja naročila v celoti.

5. Kraj izvedbe: Šoštanj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

naročnik bo pri ocenjevanju ponudb upoš-
teval samo variante, predvidene z razpisno
dokumentacijo.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek takoj po
podpisu pogodbe predvidoma september
2002, dokončanje februar 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Proplus d.o.o.,
Strma ul. 8, 2000 Maribor, kontaktni osebi
Bojana Sovič in Stanislav Urek, tel.
02/250-41-10, faks 02/250-41-35.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 10.000 SIT, virmansko plačilo na
TRR 04515-0000334091 pri Novi KBM
pred dvigom razpisne dokumentacije.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 8. 2002 do
12. ure (datum prispetja).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Proplus d.o.o., Strma ul. 8,
2000 Maribor -tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 8. 2002 ob 10. uri, Občina Šoš-
tanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj – sejna
soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, v višini 10% ponudbene vre-
dnosti, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravna ali fi-
zična oseba ali skupina izvajalcev v sku-
pnem nastopu.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. Zakona o javnih
naročilih: skladno z določili razpisnih pogo-
jev iz razpisne dokumentacije.

15. (a) Ali je izvedba te storitve z zako-
nom, predpisi ali upravnimi odločbami re-
zervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo te vrste sto-
ritev: splošni predpisi.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: da, skla-
dno z določili razpisnih pogojev.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe avgust 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 60%, reference odgovornega
projektanta arhitekture 20%, reference po-
nudnika 15%, ISO 9001 5%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na Ob-
čini Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoš-
tanj, Marjana Čelofiga, tel. 03/898-43-14,
faks 03/898-43-33.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Občina Šoštanj

Št. 1 Ob-73940
1. Naročnik: Osnovna šola Franceta

Prešerna Kranj.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 49,

4000 Kranj, tel. 04/20-11-372, faks
04/20-11-395.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: po prilogi 1B re-
stavracijske storitve - izvajanje prehran-
skih storitev za potrebe šolske kuhinje.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja sklopov.

5. Kraj izvedbe: Osnovna šola Franceta
Prešerna Kranj, podružnična šola Kokrica
in oddelki vrtca v podružnici Kokrica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso predvidene.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe od
1. 9. 2002 do 31. 8. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija se dobi v tajništvu OŠ Franceta
Prešerna Kranj, Kidričeva 49, 4000 Kranj,
dodatne informacije pa pri ravnatelju šole.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan med 10. in 12. uro od dneva objave do
8. 8. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati znesek v višini 15.000
SIT na račun šole št. 01252-6030657670.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 12. 8. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov Osnovna šola Franceta Prešerna
Kranj, Kidričeva 49, 4000 Kranj.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 14. 8. 2002 ob
8. uri v zbornici Osnovne šole Franceta Pre-
šerna Kranj, Kidričeva 49, 4000 Kranj.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe je potrebno predložiti ban-
čno garancijo.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izbran
bo ponudnik, ki bo ponudil najugodnejšo
ponudbo glede cene obrokov malice in ko-
sil in ki bo ponudil sredstva za opremo raz-
deljevalnice hrane.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni predvidena.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so sestavni del razpisne
dokumentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: predpisi, ki urejajo pripravljanje in nu-
denje hrane za predšolske in šolske otroke
in zaposlene.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 9. 2002, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe bo 20. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
obrokov 25 točk, soudeležba pri nabavi

opreme za razdeljevalnico 25 točk, referen-
ce 25 točk, celovitost ponudbe 25 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo predhodnega raz-
pisa.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 7. 2002.
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj

Št. 350-07-1/02 Ob-73974
1. Naročnik: Občina Gorišnica.
2. Naslov naročnika: Gorišnica 54,

2272 Gorišnica.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitve kopen-
skega transporta - šolski prevozi.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Gorišnica, Cirkulane.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek 1. 9.
2002, zaključek 24. 6. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Gori-
šnica, Gorišnica 54, Matevž Cestnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure
do 8. 8. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 8. 2002 do 13.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Gorišnica, Gorišnica
54, 2272 Gorišnica.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 8. 2002 ob 14. uri, sejna soba
Občine Gorišnica.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: po razpisni doku-
mentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum ponudbe 1. 9.
2002; odločitev o sprejemu 29. 8. 2002.
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17. Merila za ocenitev ponudb: cena.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 7. 2002.
Občina Gorišnica

Št. 3350-11/2001/5-0411 Ob-73980
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in Mi-

nistrstvo za informacijsko družbo.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava študije z
naslovom “Študija upravičenosti vzpo-
stavitve elektronskega sistema cestni-
njenja v prostem prometnem toku” (1B,
zap. št. 27 - druge storitve).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvideno.

5. Kraj izvedbe: pri izvajalcu.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1. 10. 2002 do
1. 3. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
promet, tajništvo Urada za ceste, Languso-
va 4, Ljubljana; dodatne informacije pisno
na isti naslov ali karolina.jenko@gov.si; raz-
pisna dokumentacija je dosegljiva tudi pre-
ko interneta na naslovu www.gov.si/mid.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 9. 2002, do
12. ure neglede na način dostave (priporo-
čeno ali osebno).

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Ministrstvo za promet, Urad
za ceste, Langusova 4, Ljubljana, tajništvo
urada.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 9. 2002 ob 13. uri, sejna soba v
V. nadstropju Ministrstva za promet, Langu-
sova 4, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe – 3% od vrednosti
storitve.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: po razpisni doku-
mentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi

odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: po razpisni dokumentaciji.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 1. 2003, naročnik
bo odločitev sprejel predvidoma do 15. 9.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: kako-
vost ponudbe: 30 točk, reference: 30 točk,
cena ponudbe: 40 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
je 45 mio SIT.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 7. 2002.

Ministrstvo za promet
Ministrstvo za informacijsko družbo

Št. 93/02 Ob-73985
1. Naročnik: Zavod za šport Slovenije.
2. Naslov naročnika: Celovška 25,

1000 Ljubljana, faks: 01/432-62-18, tel.
01/231-74-68.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: elektronske me-
ritve šolskih športnih tekmovanj in pri-
reditev, priloga 1A: 7. računalniške storitve
in sorodne opreme:

– atletska tekmovanja (53 tekem),
– kros (1 tekma),
– smučanje in deskanje na snegu (18

tekem),
– smučarski tek in biatlon (1 tekma),
– šolski pokljuški maraton (1 tekma),
– plavanje (1 tekma).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik se lahko poteguje za posamezne
sklope naročila:

I. sklop: atletska tekmovanja,
II. sklop: smučanje in deskanje na snegu,
III. sklop: smučarski tek in biatlon, šolski

pokljuški maraton, kros,
IV. sklop: plavanje.
5. Kraj izvedbe: različni kraji v Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predvideni za-
četek izvedbe je 10. september 2002,
dokončanje izvedbe pa 30. junij 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko dobite na naslovu Za-
vod za šport Slovenije, Žiga Černe, Ce-
lovška 25, 1000 Ljubljana, e-pošta:
ziga@spic.tv. Razpisno dokumentacijo
lahko dvignete osebno, ali pa vam jo
pošljemo po elektronski pošti.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 8. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za šport Slovenije, Ce-
lovška 25, 1000 Ljubljana. Ponudba mora
biti predložena v zaprti ovojnici z oznako:
“Ne odpiraj – ponudba!”, s številko objave
tega razpisa in označenim točnim naslovom
pošiljatelja.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 8. 2002 ob 14. uri v prostorih
Zavoda za šport Slovenije, Celovška 25,
1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija v višini 10% od ponudbene
vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po opravljeni storitvi ali delu storitve.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
predvidena.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora ponudbi
predložiti ustrezna dokazila in izjave kot jih
zahteva razpisna dokumentacija.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 9. 2002, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe pa je 26. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60%,
– reference in predhodno sodelovanje

40%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 7. 2002.
Zavod za šport Slovenije

Št. 363-39/2002 Ob-73987
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva

27/a, Ljubljana, telefaks 01/478-18-05.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: najem s poslov-
nim odkupom - leasing neopremljenih
poslovnih prostorov za potrebe Mini-
strstva za kulturo.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja sklopov.
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5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 31. 12. 2002,
rok trajanja najema je 12 let oziroma 144
mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, Ljubljana, glavna pisarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure do poteka roka za oddajo
prijav-ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT, številka
računa 01100-6300109972, model 18,
sklic: 15202-7130007-01272002.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 8. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, Ljub-
ljana, glavna pisarna.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 8. 2002 ob 9.30 v sejni sobi
Servis skupnih služb Vlade Republike Slo-
venije, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT, garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): prav-
ni akt o skupni izvedbi naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: iz razpisne doku-
mentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. lokacijska ustreznost- skupaj do 30

točk;
2. ustreznost poslovnih prostorov po te-

hničnih zahtevah - skupaj do 76 točk; (pri
točkah od 1 do 2 se upošteva uplivnostni
faktor 0.4); konkurenčnost cen (izračuna
se količnik med najnižjo ponudbeno ceno
veljavne ponudbe in obravnavano ponud-
beno ceno za m2 poslovnih prostorov, ki
se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0.6,
tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s
številom 100).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Majda de Gleria, tel. 01/478-18-24.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 7. 2002

Republika Slovenija,
Servis skupnih služb Vlade

Št. 84/02 Ob-73995
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska cesta

69, 1230 Domžale, faks 01/72-14-005.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava Zazidal-
nega načrta za območje poslovno in-
dustrijske cone Želodnik.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.

5. Kraj izvedbe: Občina Domžale.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek: sep-
tember 2002, čas izvedbe: 12 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina
Domžale, Oddelek za prostor in varstvo
okolja, Savska cesta 2, 1230 Domžale,
kontaktna oseba: Aleksandra Rode Turšič,
tel. 01/721-36-86.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od pon. do petka
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: na transakcijski račun Ob-
čine Domžale št. 01223-0100001491 je
potrebno nakazati 5.000 SIT.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 8. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Domžale, Ljubljanska
cesta 69, 1230 Domžale.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 8. 2002 ob 14. uri, Občina Dom-
žale, Ljubljanska 69, konferenčna soba, I.
nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: menica.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o javnih financah.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: minimalno ena potrjena pisna
referenca s strani naročnika za odgovornega
projektanta. Referenca mora biti s področja
urbanističnega načrtovanja in prostorskega
planiranja iz obdobja zadnjih treh let.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o urejanju naselij in drugih po-
segov v prostor, Navodilo o vsebini pose-

bnih strokovnih podlag in o vsebini prostor-
skih izvedbenih aktov.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni; odločitev pred-
vidoma v 30 dneh od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena - 70%,
– potrjene pisne reference - 20%,
– roki - 10%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Občina Domžale, Savska cesta 2,
Domžale.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Občina Domžale

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Ob-73474
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Dunajska 106, tel. 01/589-73-00, faks
01/598-73-47.

3. (a) Vrsta storitev:
– izvajanje tekoče dezinsekcije žita-

ric v pretoku,
– izvajanje plinske dezinsekcije žita-

ric in paletiranega blaga, skladišč,
– izvajanje plinske dezinsekcije praz-

nega prostora v skladišču,
– izvajanje kombinirane dezinsekci-

je skladiščnih prostorov (tekoča dezin-
sekcija, vroče dimljenje),

– izvajanje dezinfekcije skladiščnih
prostorov,

– izvajanje deratizacije.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: pred-
videna je oddaja storitev v celoti, in sicer:

– izvajanje tekoče dezinsekcije žitaric v
pretoku,

– izvajanje plinske dezinsekcije žitaric in
paletiranega blaga, skladišč,

– izvajanje plinske dezinsekcije prazne-
ga prostora v skladišču,

– izvajanje kombinirane dezinsekcije
skladiščnih prostorov (tekoča dezinsekcija,
vroče dimljenje),

– izvajanje dezinfekcije skladiščnih pro-
storov,

– izvajanje deratizacije.
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ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za storitve po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku

Popravek
Ob-74065

V objavi javnega razpisa za oddajo naro-
čila za storitve po omejenem postopku za
zavarovalniške storitve, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 59 z dne 5. 7. 2002,
Ob-73141, se popravi:

1. Pod 3. točko se izbriše besedo “ama-
terjev” in zadnji del stavka “in za štiri spremlje-
valce športnikov - amaterjev po vsakokratnih
uradnih evidencah nacionalnih panožnih špor-
tnih zvez”, tako, da se 3. točka pravilno glasi:

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: zavarovalniške storitve po
točki 1A - 6a priloge Zakona o javnih
naročilih. Predmet javnega naročila je
priznanje usposobljenosti ponudnikov za
nezgodno zavarovanje za primer: smrt
zaradi nezgode, invalidnost, dnevno na-
domestilo za 744 športnikov svetovne-
ga, mednarodnega in perspektivnega
razreda po vsakokratni zadnji publikaciji
Obvestila OKS.

2. Pod 5. točko se izbriše besedo “ama-
terjev” in del stavka “in njihovih spremljeval-
cev” tako, da se 5. točka pravilno glasi:

5. Kraj izvedbe: zavarovanje športni-
kov svetovnega, mednarodnega in per-
spektivnega razreda v Republiki Slove-
niji in tujini v skladu z določili v razpisni
dokumentaciji.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport RS

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Ob-73710
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hra-

stnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.

3. Datum izbire: 16. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: viseča diesel lokomotiva z dvižnimi
gredami, kraj dobave RTH, Rudnik Trbov-
lje-Hrastnik d.o.o. – obrat Trbovlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev naroči-
la so bila naslednja: ponudbena cena, rok
dobave, plačilni pogoji, zagotavljanje re-
dnega servisiranja in oskrba z rezervnimi
deli. Izbrani ponudnik je bil izbran pred-
vsem na osnovi najugodnejših plačilnih po-
gojev.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Rudis d.d. Trbovlje, Trg
revolucije 25 b, 1420 Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost:
171,007.030,10 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2 (od tega
ena nepravilna).

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 171,007.030,10 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: postopek je bil izveden v skladu s
5. točko 110. člena ZJN.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

RTH, d.o.o. Trbovlje

Ob-73711
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hra-

stnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks 03
56-52-100.

3. Datum izbire: 30. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 1 kos odkopni stroj ESA 150 L, kraj
dobave RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o. – obrat Trbovlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev naročila
so bila naslednja: ponudbena cena, rok do-
bave, plačilni pogoji, zagotavljanje rednega
servisiranja in oskrba z rezervnimi deli. Iz-
brani ponudnik je bil izbran predvsem na
osnovi najugodnejših plačilnih pogojev.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gorenje GTI d.o.o.,
Partizanska 12, Velenje.

Izvajalec lahko sodeluje na javnem razpi-
su samo za celotno izvedbo storitev.

5. Kraj izvedbe storitev: v skladiščih v
Republiki Sloveniji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: ugotavljanje
usposobljenosti in sposobnosti od podpisa
pogodbe do 30. 9. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve, 1000 Ljub-
ljana, Dunajska 106/VIII, soba 1, tel.
01/589-73-00. Kontaktna oseba: Janez
Bučar, tel. 01/589-73-46.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdilom
o plačilu stroškov razpisne dokumentacije v
višini 10.000 SIT, katerega plačajo z virma-
nom na transakcijski račun Zavoda Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve št.
01100-6030230073 pri UJP Ljubljana s pri-
pisom “Javni razpis za ponudbo – Zaščita
blaga - 1 - Ne odpiraj!“. Znesek plačila razpi-
sne dokumentacije vključuje tudi 20% DDV.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 29. 7. 2002 do 15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, 1000 Ljubljana, Dunajska
106/VIII, soba 1, v zaprti ovojnici s pripi-
som “Javni razpis za ponudbo zaščita blaga
- 1 - Ne odpiraj!“ z navedbo številke objave
javnega razpisa.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: ne.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– ponudnikov pravni status,
– ponudnikova poslovna sposobnost,
– ponudnikova finančna sposobnost,
– ponudnikova tehnična sposobnost,
– ponudnikova kadrovska sposobnost.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve

z zakonom, predpisi in upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve:

– Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
(Ur. l. RS, št. 82/94),

– Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih
za izvajanje DDD (Ur. l. RS, št. 88/00),

– Zakon o kemikalijah (Ur. l. RS, št.
36/99),

– Pravilnik o veterinarsko sanitarnemu
nadzoru živilskih obratov, veterinarsko sani-
tarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene
ustreznosti živil in surovin živalskega izvora
(Ur. l. RS, št. 100/99, 38/00).

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

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: do 29. 7. 2002 do 15. ure, 2. 8. 2002.

16. Merila za ocenitev ponudb:
– reference o izvedenih delih v zadnjih

treh letih,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti

in o številu delavcev za razpisana dela,
– dokazilo o tehnični opremljenosti za

razpisana dela.
17. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
18. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 7. 2002.
Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve
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7. Pogodbena vrednost:
174,439.622,10 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2 (od tega
ena nepravilna).

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 174,439.622,10 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: postopek je bil izveden v skladu s
5. točko 110. člena ZJN.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

RTH, d.o.o. Trbovlje

Št. 64000/00018/2002 Ob-73715
1. Naročnik: Občina Hoče-Slivnica.
2. Naslov naročnika: Pohorska c. 15,

2311 Hoče, tel. 02/616-53-20, telefaks
02/616-53-30.

3. Datum izbire: 6. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža opreme za OŠ
Dušana Flisa Hoče.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Atlas oprema d.o.o.
Ljubljana, Samova 12a.

7. Pogodbena vrednost: 9,748.026 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 11,130.552 SIT; 9,748.026 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 1. 7. 2002.
Občina Hoče-Slivnica

Št. 19 Ob-73716
1. Naročnik: Skupnost osnovnih šol.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 89,

1230 Domžale.
3. Datum izbire: 20. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeni artikli za potrebe kuhi-
nje vrtca.

Kraj dobave: Vrtec Mengeš, Šolska ul.
12, 1234 Mengeš.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. meso: Vele d.d., Ljubljanska 64,
1230 Domžale,

4. ribe in ribji izdelki: Brumec Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,

5. mleko: Agroind Vipava d.d., Vinarska
c. 5, 5271 Vipava,

6. mlečni izdelki: Mlekarna Celeia
d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,

7. kruh: Žito d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana,

8. pekovski izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska 442, 1291 Škofljica,

9. sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana,

10. zelenjava: Agro Mrkac d.o.o., Cesta
v Šmartno 29, 1000 Ljubljana,

11. sadni sokovi: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob,

12. zamrznjena zelenjava: Brumec Ru-
čigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,

13. testenine: Žito d.d., Šmartinska 154,
1529 Ljubljana,

14. čaji: Vele d.d., Ljubljanska 64, 1230
Domžale,

15. splošno prehrambeno blago: Rak s
d.o.o., Pelechova 65, 1235 Radomlje.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih skupinah artiklov.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število sprejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 32/33 z dne 12. 4. 2002,
Ob-67088.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Skupnost osnovnih šol
Domžale

Št. JR-2/2002 Ob-73717
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,

1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-53, faks
01/300-39-12.

3. Datum izbire: 10. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve:
1. sklop: vrteči inštrumenti,
2. sklop: potrošni material za zobno

ordinacijo:
1. podskupina: alginati,
2. podskupina: odtisni materiali,
3. podskupina: amalgami,
4. podskupina: cementi,
5. podskupina: materiali za kompo-

zitne zalivke,
6. podskupina: endodontija in ane-

stezija,
7. podskupina: ostali potrošni mate-

rial za zobno ordinacijo,
3. sklop: potrošni material za zobno

tehniko:
1. podskupina: ostali potrošni mate-

rial za zobno tehniko,
2. podskupina: mavci, vložne mase,

akrilati in voski,
3. podskupina: žlahtne zlitine,
4. sklop: zobje akrilatni troslojni,
5. sklop: potrošni material in drobni

inventar za ortodontijo,
6. sklop: drobni inventar za zobno

ordinacijo in zobno tehniko.
Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: za vse sklope oziroma pod-
skupine razen 3. podskupine 3. sklopa:

– cena 80%, reference 20%.
3. podskupina 3. sklopa: odstotek po-

pusta na veleprodajno ceno 100%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop: Dentalia d.o.o., Celovška c.
197, 1000 Ljubljana,

2. sklop:
1. podskupina: Prodent International

d.o.o., Zvezna 2a, 1000 Ljubljana,
2. podskupina: Prodent International

d.o.o., Zvezna 2a, 1000 Ljubljana,
3. podskupina: Polident d.d., Volčja Dra-

ga 42, 5293 Volčja Draga,
4. podskupina: Dentalia d.o.o., Celov-

ška c. 197, 1000 Ljubljana,
5. podskupina: Dentalia d.o.o., Celov-

ška c. 197, 1000 Ljubljana,
6. podskupina: Dentalia d.o.o., Celov-

ška c. 197, 1000 Ljubljana,
7. podskupina: Sanolabor d.d., Lesko-

škova 4, 1000 Ljubljana,
3. sklop:
1. podskupina: Dentalia d.o.o., Celov-

ška c. 197, 1000 Ljubljana,
2. podskupina: Dentalia d.o.o., Celov-

ška c. 197, 1000 Ljubljana,
3. podskupina: Kemofarmacija d.d., Ce-

sta na Brdo 100, 1000 Ljubljana,
4. sklop: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,

1000 Ljubljana in Polident d.d., Volčja Dra-
ga 42, 5293 Volčja Draga,

5. sklop: Dentalia d.o.o., Celovška c.
197, 1000 Ljubljana,

6. sklop: KT Prezent d.o.o., Celovška c.
136, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 7,377.084,00 SIT;
2. sklop:
1. podskupina: 1,245.180 SIT,
2. podskupina: 5,757.467,36 SIT,
3. podskupina: 7,122.115 SIT,
4. podskupina: 4,929.582,01 SIT,
5. podskupina: 9,134.058,88 SIT,
6. podskupina: 5,726.598,40 SIT,
7. podskupina: 9,824.792,49 SIT;
3. sklop:
1. podskupina: 12,280.862,34 SIT,
2. podskupina: 6,674.769,58 SIT,
3. podskupina: 72,402.772,80 SIT,
4. sklop: skupaj 5,054.279,70 SIT,
– od tega Sanolabor d.d. 1,480.289,70

SIT in Polident d.d. 3,573.990 SIT;
5. sklop: 2,749.769,65 SIT,
6. sklop: 3,471.971,81 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: 4;
2. sklop:
1. podskupina: 6,
2. podskupina: 5,
3. podskupina: 7,
4. podskupina: 5,
5. podskupina: 5,
6. podskupina: 5,
7. podskupina: 5;
3. sklop:
1. podskupina: 4,
2. podskupina: 4,
3. podskupina: 5;
4. sklop: 4,
5. sklop: 2,
6. sklop: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: 10,050.906,08 SIT in

7,377.084,00 SIT,
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2. sklop:
1. podskupina: 1,938.974,60 SIT in

1,245.180 SIT,
2. podskupina: 6,850.460,07 SIT in

5,698.267,36 SIT,
3. podskupina: 11,969.252,35 SIT in

7,090.887,30 SIT,
4. podskupina: 5,824.389,07 SIT in

4,929.582,01 SIT,
5. podskupina: 10,791.215,79 SIT in

9,134.058,88 SIT,
6. podskupina: 8,003.199,73 SIT in

5,726.598,40 SIT,
7. podskupina: 12,524.878,42 SIT in

9,861.080,49 SIT;
3. sklop:
1. podskupina: 15,388.690,15 SIT in

12,322.068,79 SIT,
2. podskupina: 9,614.295,03 SIT in

6,736.000,08 SIT,
3. podskupina: 74,359.555,20 SIT in

72,402.772,80 SIT,
4. sklop: za zobe po Chromaskop bar-

vnem ključu: 2,008.335 SIT in
1,480.289,70 SIT; za zobe po Vita bar-
vnem ključu: 3,970.080 SIT in 3,573.990
SIT,

5. sklop: 2,957.742,50 SIT in
2,749.769,65 SIT,

6. sklop: 5,030.076 SIT in 3,471.971,81
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 008/2002 Ob-73721
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 29. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: elektronski sklopi za dograditev me-
šalne mize Aysis Air za RA-12.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji
brez predhodne objave, po predhodno
pridobljenem mnenju Urada za javna na-
ročila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Solid State Logic Limi-
ted, Begbroke, Oxford, OX5 1RU, England.

7. Pogodbena vrednost:
18,744.420,52 SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je javno naročilo oddal v
skladu s 2. točko prvega odstavka 20. čle-
na ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 7. 2002.

JZ RTV Slovenija

Št. 007/2002 Ob-73729
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 27. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: svetila: 15 kosov fressnel refl., 6 ko-
sov fluoresc. refl., 22 kosov refl. za PAR
64 žarnice, 1 kpl talna ciklorama, 12
kosov alum. stativi.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomska cena 60%, te-
hnična ustreznost 30%, servisiranje in te-
hnična podpora 10%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Audio Video Consul-
ting GmbH, Münchner Bundesstraße 121a,
A-5020 Salzburg.

7. Pogodbena vrednost: EUR
25.980,13.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja EUR 27.710 najnižja EUR
21.103,98.

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: v razpisni dokumentaciji je bila dopušče-
na možnost, da se naročnik, glede na možno-
sti, odloči tudi za večjo količino razpisanega
blaga. Pogodba je povečana še za nekaj ele-
mentov po ceniku, ki je podan v ponudbi.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 7. 2002.

JZ RTV Slovenija

Št. 449/02 Ob-73752
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,

3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200.

3. Datum izbire: 7. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano:
1. sadje južno,
2. sadje domače,
3. zelenjava,
za obdobje od 1. 7. 2002 do 31. 8.

2002, Psihiatrična bolnišnica Vojnik in De-
lovna enota Ravne.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponud-
benega predračuna za posamezno skupino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– 1. skupina: Era d.d. Velenje, Prešer-
nova 10, 3320 Velenje,

– 2. skupina: Era d.d. Velenje, Prešer-
nova 10, 3320 Velenje,

– 3. skupina: Era d.d. Velenje, Prešer-
nova 10, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
– 1. skupina: 806.806 SIT,
– 2. skupina: 1,502.475,45 SIT,
– 3. skupina: 3,509.747,15 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– 1. skupina: 2,

– 2. skupina: 2,
– 3. skupina: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– 1. skupina: 900.073,15 SIT, 806.806

SIT,
– 2. skupina: 1,792.311,50 SIT,

1,502.475,45 SIT,
– 3. skupina: 3,890.773,03 SIT,

3,509.747,15 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 74 z dne 21. 9. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 7. 2002.

Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 450/02 Ob-73753
1. Naročnik: Dom upokojencev Sežana.
2. Naslov naročnika: Ulica Ivana Turši-

ča 6, 6210 Sežana, tel. 05/731-17-00,
faks 05/73-11701, e-mail: domupokojen-
cev.sezana@siol.net.

3. Datum izbire: 26. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: Dom upokojencev Sežana, Ulica Ivana
Turšiča 6, 6210 Sežana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sveže meso: Mesnica Branko Pahor
s.p., Gradišče 12, Sežana; pogodbena vre-
dnost 3,620.875 SIT, (najnižja ponudbena
vrednost 3,620.875 SIT, najvišja ponudbe-
na vrednost 4,268.173 SIT),

2. piščanci, purani in kunci: Pivka pe-
rutninarstvo d.d., Neverke 30, Košana; po-
godbena vrednost 905.303 SIT, (najvišja
ponudbena vrednost 1,153.588 SIT, naj-
nižja ponudbena vrednost 905.303 SIT),

3. mesni izdelki: Kras d.d., Šepulje 31,
Sežana; pogodbena vrednost 1,092.121
SIT, (najvišja ponudbena vrednost
1,169.162 SIT, najnižja ponudbena vre-
dnost 1,092.121 SIT),

5. zamrznjene ribe: Ledo d.o.o., Brnči-
čeva 29, Ljubljana-Črnuče; pogodbena vre-
dnost 156.240 SIT, (najvišja ponudbena
vrednost 187.162 SIT, najnižja ponudbena
vrednost 156.240 SIT),

6. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Ce-
leia d.o.o., Arja vas 92, Petrovče; pogod-
bena vrednost 2,393.216 SIT, (najvišja po-
nudbena vrednost 3,484.364 SIT, najnižja
ponudbena vrednost 2,393.216 SIT),

7. zelenjava in sadje: Kmetijska zadruga
Vipava, Goriška c. 13, Vipava; pogodbena
vrednost 2,082.972 SIT, (najvišja ponud-
bena vrednost 2,211.235 SIT, najnižja po-
nudbena vrednost 2,082.972 SIT),

8. konzervirana  zelenjava:  Ilirija  trgo-
vina d.d., Vojkov drevored 28, Ilirska Bi-
strica; pogodbena vrednost 204.579 SIT,
(najvišja ponudbena vrednost 223.255
SIT,  najnižja  ponudbena  vrednost
204.579 SIT),

9. zamrznjena zelenjava: Ledo d.o.o.,
Brnčičeva 29, Ljubljana-Črnuče; pogodbe-
na vrednost 65.045 SIT, (najvišja ponudbe-



Stran 5054 / Št. 60-61 / 12. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

na vrednost 80.008 SIT, najnižja ponudbe-
na vrednost 65.045 SIT),

10. krompir: Kmetijska zadruga Vipava,
Goriška c. 13, Vipava; pogodbena vrednost
501.270 SIT, (najvišja ponudbena vrednost
628.866 SIT, najnižja ponudbena vrednost
501.270 SIT),

11. jabolka: Mercator d.d., Slovenčeva
25, Ljubljana; pogodbena vrednost
479.570 SIT, (najvišja ponudbena vrednost
564.200 SIT, najnižja ponudbena vrednost
479.570 SIT),

12. kruh in drobno pecivo: Pekarne Mli-
notest d.o.o., Tovarniška 14, Ajdovščina;
pogodbena vrednost 649.974 SIT, (najvišja
ponudbena vrednost 683.198 SIT, najnižja
ponudbena vrednost 649.974 SIT),

13. zamrznjeni izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska c. 442, Škofljica; pogod-
bena vrednost 257.779 SIT, (najnižja po-
nudbena vrednost 257.779 SIT, najvišja po-
nudbena vrednost 338.564 SIT),

14. jajčne testenine: Žito d.d., Šmartin-
ska 154, Ljubljana; pogodbena vrednost
254.594 SIT, (najvišja ponudbena vrednost
366.544 SIT, najnižja ponudbena vrednost
254.594 SIT),

15. mlevski izdelki: Žito d.d., Šmartin-
ska 154, Ljubljana; pogodbena vrednost
143.170 SIT, (najvišja ponudbena vrednost
188.654 SIT, najnižja ponudbena vrednost
143.170 SIT),

16. olje in kis: Mercator d.d., Slovenče-
va 25, Ljubljana; pogodbena vrednost
381.324 SIT, (najvišja ponudbena vrednost
496.817 SIT, najnižja ponudbena vrednost
381.324 SIT),

17. ostalo prehrambeno blago: Merca-
tor d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana; pogod-
bena vrednost 1,885.164 SIT, (najvišja po-
nudbena vrednost 2,139.649 SIT, najnižja
ponudbena vrednost 1,885.164 SIT).

7. Pogodbena vrednost: navedeno v
6. točki.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 45 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: navedeno v 6. točki.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 82, dne 19. 10. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 7. 2002.

Dom upokojencev Sežana

Ob-73769
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Ivan Pri-

jatelj, Osnovna šola dr. Antona Debeljaka,
Osnovna šola Stara Cerkev.

2. Naslov naročnika: Osnovna šola dr.
Ivan Prijatelj, Cesta Notranjskega odreda
10, 1317 Sodražica, telefon
01/836-63-15, telefaks 01/837-10-00,
Osnovna šola dr. Antona Debeljaka, Hrib
101, 1318 Loški potok, telefon
01/836-70-10, telefaks 01/836-72-53,
Osnovna šola Stara Cerkev, Stara Cerkev
21, 1332 Stara Cerkev, telefon
01/895-16-00, telefaks 01/895-52-10.

3. Datum izbire: 14. junij 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: sukcesivna dobava kurilnega olja Ek-
stra lahko El in plina - propan, Osnovna
šola dr. Ivan Prijatelj, Cesta Notranjske-
ga odreda 10, 1317 Sodražica, Podruž-
nična šola Sv. Gregor, Sv. Gregor 7,
1316, Ortnek, Osnovna šola dr. Antona
Debeljaka, Hrib 101, 1318 Loški potok,
Podružnična šola Podpreska, Podpre-
ska, 1318 Loški potok, Osnovna šola
Stara Cerkev, Stara Cerkev 21, 1332
Stara Cerkev.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: stalen popust ob vsaki do-
bavi do 70 točk, plačilni pogoji do 5 točk,
strokovna priporočila do 5 točk, odzivni čas
za interventna naročila do 5 točk, brezpla-
čen prevoz 5 točk, brezplačno čiščenje re-
zervoarjev 5 točk, brezplačno izobraževa-
nje 5 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. sklop: kurilno olje -
Petrol d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 50,
1527 Ljubljana, 2. sklop: plin, propan - In-
terina d.o.o. Ljubljana, Sektor plin Kozina,
Dolinska ulica 14, 6240 Kozina.

7. Pogodbena vrednost: 1. sklop:
14,725.166,40 SIT, 2. sklop: 607.796,38
SIT .

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1. sklop: 14,909.334,28 SIT,
14,725.166,40 SIT, 2. sklop: 683.020,80
SIT, 607.796,38 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. julij 2002.

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj,
Osnovna šola dr. Antona Debeljaka,

Osnovna šola Stara Cerkev

Št. 454/02 Ob-73778
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,

3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200.

3. Datum izbire: 19. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

osnovna sredstva – C. pisarniška oprema
– pohištvo, za obdobje od 1. 7. 2002 do
31. 5. 2003, Psihiatrična bolnišnica Vojnik in
Delovna enota Ravne pri Šoštanju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudbenega predračuna.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema,
Podjetje za inženiring d.d., Parmova 53,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 22,961.564,40
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,653.991,20 SIT, 22,961.564,40
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 24-25 z dne 22. 3. 2002, popravki
in dopolnitve javnega razpisa: Uradni list RS,
št. 28 z dne 29. 3. 2002 in Uradni list RS,
št. 49-50 z dne 7. 6. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 7. 2002.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 2 Ob-73781
1. Naročnik: Osnovna šola Ivana Tav-

čarja, Gorenja vas.
2. Naslov naročnika: Trata 40, 4224

Gorenja vas.
3. Datum izbire: 14. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeni artikli za potrebe šol-
ske kuhinje; kraj dobave: Osnovna šola
Ivana Tavčarja Gorenja vas, Trata 40, 4224
Gorenja vas.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 50 točk, celovitost
ponudbe 20 točk, boljši plačilni pogoji -
plačilo nad 30 dni 10 točk, dodatne ugo-
dnosti 10 točk in reference 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Don Don, d.o.o. Metlika, Laze 16,
4000 Kranj za dobavo kruha in drobnega
peciva,

2. Žito, d.d. Ljubljana, Šmartinska 154,
1259 Ljubljana za dobavo pekovskih izdel-
kov in slaščic,

3. Gruda Jurmes, d.d., Cesta Leona Do-
brotinška 15, 3230 Šentjur za dobavo tem-
nega mesa in izdelkov,

4. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva cesta
10, 2550 Ptuj za dobavo svetlega mesa in
izdelkov,

5. Brumec – Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš za dobavo zamrznjenih rib,

6. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska ce-
sta 442, 1291 Škofljica za dobavo zamrz-
njenih živil,

7. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstoje-
va 63, 1000 Ljubljana za dobavo mleka,

8. Mlekarna Celeia, d.d., Arja vas 92,
3301 Petrovče za dobavo mlečnih izdel-
kov,

9. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo za dobavo sadja,

10. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo za dobavo zelenjave in iz-
delkov,

11. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo za dobavo konzervirane ze-
lenjave,

12. Brumec – Ručigaj, d.o.o., Testeno-
va 55, 1234 Mengeš za dobavo zamrznje-
ne zelenjave,

13. Živila  Kranj,  d.d.,  Cesta  na  Okro-
glo 3, 4202 Naklo za dobavo jajc,

14. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
53, 4220 Škofja Loka za dobavo olja,

15. Žito, d.d. Ljubljana, Šmartinska 154,
1259 Ljubljana za dobavo žita in mlevskih
izdelkov,

16. Žito, d.d. Ljubljana, Šmartinska 154,
1259 Ljubljana za dobavo testenin in jušnih
zakuh,
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17. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
53, 4220 Škofja Loka za dobavo sirupov in
sadnih sokov,

18. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo za dobavo čajev,

19. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
53, 4220 Škofja Loka za dobavo ostalega
prehrambenega blaga 1. sklop Don Don,
d.o.o. Metlika, Laze 16, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih skupinah artiklov.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisa-
no vrednostjo.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bilo predhodnega razpisa.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

Osnovna šola Ivana Tavčarja
Gorenja vas

Št. 001/2002 Ob-73785
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 23. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelava projektne dokumentacije in
pridobitev dovoljenj za adaptacijo ob-
jekta Lendava.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomska cena 65%, re-
ference 20%, plačilni pogoji 15%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Projekta inženiring
d.o.o., Trstenjakova ulica 2, Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 4,600.000
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 5,800.000 SIT, 4,600.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 4. 7. 2002.
JZ RTV Slovenija

Št. 010/2002 Ob-73786
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 10. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup telekomunikacijske opreme -
dograditev distributivnih in kontributiv-
nih mikrovalovnih zvez RTV Slovenija v
letu 2002 - 5. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji
brez predhodne objave, po predhodno
pridobljenem mnenju Urada za javna na-
ročila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Infotel d.o.o., Cankar-
jeva 6, Postojna.

7. Pogodbena vrednost: 86,394.054,92
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je javno naročilo oddal v
skladu s 2. točko prvega odstavka 20. čle-
na ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

JZ RTV Slovenija

Št. 015/2002 Ob-73787
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 12. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: SV radijski oddajnik moči 15 kW za
OC Murska Sobota.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomska cena 50 točk,
tehnično upravljalske lastnosti 22 točk, te-
hnična usposobljenost za upravljanje in ser-
visiranje 16 točk, garancija 12 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: IMP Telekom d.d., Voj-
kova cesta 58, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 25,679.650
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,827.474 SIT, 26,015.260 SIT.
11. Morebitne druge informacije o

naročilu: naročnik se je odločil za zma-
njšanje obsega naročila pri izbranem
ponudniku, v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

JZ RTV Slovenija

Št. 55/02 Ob-73814
1. Naročnik: Osnovna šola Griže.
2. Naslov naročnika: Griže 1 A, 3302

Griže.
3. Datum izbire: 17. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeni artikli za potrebe šol-
ske kuhinje, kraj dobave: Osnovna šola
Griže, Griže 1 A, 3302 Griže.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. meso: Mesnine Žerak, Franci Žerak
s.p., Strmolska 9, 3252 Rogatec,

2. perutnina in perutninski izdelki: Perut-
nina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj,

3. mesni izdelki: KZ Laško z.o.o., Kidri-
čeva 2, 3270 Laško,

4. ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Teste-
nova 55, 1234 Mengeš,

5. mleko: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja
vas 92, 3301 Petrovče,

6. mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o
Arja vas 3301 Petrovče,

7. kruh: PD Savinjski kruhek d.o.o.,
Šlandrov trg 35, 3310 Žalec,

8. pekovski izdelki: Don Don d.o.o., La-
ze 16, 4001Kranj,

9. sadje: Era d.d., Prešernova 10, 3504
Velenje,

10. zelenjava: Vrtnarstvo Celje d.o.o.,
Ljubljanska 93, 3000 Celje,

11. jajca: KZ Laško z.o.o., Kidričeva 2,
3270 Laško,

12. sadni sokovi: Nektar d.o.o., Brnči-
čeva 3, 1231 Ljubljana Črnuče,

13. testenine: Pekarna Pečjak d.o.o.,
Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica,

14. čaji: Droga d.d., Industrijska c. 21,
6310 Izola,

15. zmrznjena zelenjava: Brumec-Ruči-
gaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,

16. splošno prehrambeno blago: Era
d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih skupinah artiklov.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb:14.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpi-
sano vrednostjo.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12 Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51219.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Osnovna šola Griže

Ob-73815
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Trbovlje d.o.o. Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta

11a, 1420 Trbovlje.
3. Datum izbire: 24. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: rovokopača s pripadajočo opremo
in pogonom 4x4.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– najnižja cena 70 točk,
– plačilni pogoji 10 točk,
– dobavni rok 10 točk,
– št. prodanih strojev v letu 2001 10

točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: AGM Nemec Primož
s.p., Sedraž 3, 3270 Laško.

7. Pogodbena vrednost: 10,622.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 10,622.000 SIT, 10,500.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 7. 2002.

Javno podjetje
Komunala Trbovlje d.o.o.

Št. 311/2002 Ob-73816
1. Naročnik: Komunala Metlika d.o.o.
2. Naslov naročnika: Komunala Metlika

d.o.o., Cesta XV. brigade 4, 8330 Metlika,
tel. 07/363-72-00, faks 07/363-72-10,
e-mail: komunala.metlika@siol.net.

3. Datum izbire: 3. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: posode za ločeno zbiranje odpad-
kov - skupno 2820 kosov, kraj dobave
Metlika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, dobavni
rok, plačilni pogoji; izbran je bil izvajalec, ki
je prejel najvišje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Vigrad d.o.o., Cesta
na Ostrožno 101, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 19,177.659,90
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 19,443.702 SIT, 19,177.659,90
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 7. 2002.

Komunala Metlika d.o.o.

Št. 02/2001 Ob-73817
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jese-

nice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Ti-

ta 112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 30. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava medicinskih pri-
pomočkov, Splošna bolnišnica Jeseni-
ce, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jese-
nice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: skupina K ostali medi-
cinski pripomočki, podskupina 6: PFM-S
d.o.o., Ferrarska 14, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 4,784.720,02
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 8,784.045,40 SIT, 4,787.720,02
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001, Ob-55963.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 68 z dne 17. 8.
2001, Ob-55711.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 7. 2002.

Splošna bolnišnica Jesenice

Št. 1034/2002 Ob-73818
1. Naročnik: Vrtec Ig.
2. Naslov naročnika: Ig 205, 1292 Ig.
3. Datum izbire: 28. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago, Ig.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske

mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
2. posebni jogurti: Mlekarna Celeia

d.o.o., Arja vas 92, Petrovče,
3. meso in mesni izdelki: KZ Krka z.o.o.,

Novo mesto; Mesarstvo Blatnik d.o.o., Sel-
ska ul. 46, Škofljica,

4. kruh in pekovsko pecivo: Pekarna
Blatnik d.o.o., Predstruge 69, Videm Do-
brepolje; Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica,

5. zelenjava in suhe stročnice: Geapro-
dukt d.o.o., Ljubljana; Agro Mrkac d.o.o.,
C. v Šmartno 29, Ljubljana,

6. sadje in konzervirano sadje: PS Mer-
cator d.d., Dunajska 107, Ljubljana,

7. sadni sokovi: PS Mercator d.d., Du-
najska 107, Ljubljana,

8. ribe in ribje konzerve: Brumec - Ruči-
gaj d.o.o., Testenova 55, Loka, Mengeš,

9. žita, mlevski izdelki, testenine: PS
Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana,

10. sveže in zmrznjeno pecivo: Pekarna
Blatnik d.o.o., Predstruge 69, Videm Do-
brepolje,

11. ostalo prehrambeno blago: PS Mer-
cator d.d., Dunajska 107, Ljubljana,

12. razno blago:
– med, čaj, riž, krompir: PS Mercator

d.d., Dunajska 107, Ljubljana,
– jabolka: Kuk Janez, Tattenbachova 4,

Slovenske Konjice,
– jajca: Perutninarstvo Istenič Anton, Vr-

hnika.
7. Pogodbena vrednost: določena po

skupinah.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. mleko in mlečni izdelki: 1,151.103

SIT, 1,066.419 SIT,
2. posebni jogurti: 378.887 SIT,

306.246 SIT,
3. meso in mesni izdelki: 2,345.809

SIT, 2,170.030 SIT,
4. kruh in pekovsko pecivo: 718.510

SIT, 574.526 SIT,
5. zelenjava in suhe stročnice: 736.606

SIT, 434.420 SIT,
6. sadje in konzervirano sadje:

1,190.650 SIT, 795.019 SIT,
7. sadni sokovi: 276.000 SIT, 228.648

SIT,
8. ribe in ribje konzerve: 686.613 SIT,

403.381 SIT,
9. žita, mlevski izdelki, testenine:

169.836 SIT, 144.424 SIT,

10. sveže in zmrznjeno pecivo: 380.410
SIT, 275.966 SIT,

11. ostalo prehrambeno blago:
384.045 SIT, 353.141 SIT,

12. razno blago: 1,179.619 SIT, 168.400
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 30-31 z dne 28. 4. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bil objavljen.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 6. 2002.

Vrtec Ig

Št. 017483 Ob-73830
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod -

Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,

1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-100, faks
01/58-08-302.

3. Datum izbire: 17. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava osebnih računalnikov.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena, zmogljivost
računalnika, izkušnje z vključitvijo računalni-
kov v delovno okolje z Novell 4.11 z NDS.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: PCX Computers
d.o.o., Stegne 15, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 16,248.000
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 19,452.900 SIT (z DDV) in
15,768.768 SIT (z DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija d.o.o.

Ob-73849
1. Naročnik: Komunalno podjetje Tržič,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pristavška c. 31,

4290 Tržič, tel. 04/59-71-300, faks
04/59-71-320.

3. Datum izbire: 10. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: instalacijski material za vodovod in
kanalizacijo – po sklopih:

1. sklop – vodovodne cevi in fitingi do 2“,
2. sklop – vodovodne cevi od DN 50 do

DN 300,
3. sklop – fazonski komadi in armature,
4. sklop – kanalizacijske cevi in oprema,
5. sklop – Itž rešetke in pokrovi.
Naročnik bo v obdobju 12 mesecev ku-

poval le tiste vrste in količine po posazem-
nih sklopih, ki jih bo dejansko potreboval.

Kraj dobave: Pristavška c. 31, Tržič.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: v primeru, da naročnik ni
izbral dobavitelja, se navede obrazložitev in
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razlog za zaključek postopka brez dodelitve
naročila, merila v II. fazi omejenega postop-
ka – najnižja cena, dobavni rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop – Alpro d.o.o., Motnica 8, Tr-
zin,

2. sklop – Vodi Nova Gorica d.d., Cesta
25. junija 1, Nova Gorica,

3. sklop – Zagožen d.o.o., Cesta ob
železnici 3, Žalec,

4. sklop – Alpro d.o.o., Motnica 8, Tr-
zin,

5. sklop – Vodi Gorica d.d., Cesta 25.
junija 1, Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop – vodovodne cevi in fitingi do 2“

– Alpro d.o.o., – 1,137.132 SIT,
2. sklop – vodovodne cevi od DN 50 do

DN 300 – Vodi Nova Gorica d.d. –
3,460.370 SIT,

3. sklop – fazonski komadi in armature –
Zagožen d.o.o., – 6,632.535 SIT,

4. sklop – kanalizacijske cevi in oprema
– Alpro d.o.o. – 7,577.224 SIT,

5. sklop – Itž rešetke in pokrovi – Vodi
Gorica d.d. – 1,195.360 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – 1,511.914,80 SIT,

1,137.132 SIT,
2. sklop – 3,827.472 SIT, 3,460.370

SIT,
3. sklop – 7,493.959 SIT, 6,632.535

SIT,
4. sklop – 8,858.013 SIT, 7,577.224

SIT,
5. sklop – 1,774.938,72 SIT,

1,195.360 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 35 z dne 19. 4. 2002, Ob-67634.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

Komunalno podjetje Tržič, d.o.o.

Št. 37 Ob-73850
1. Naročnik: Bolnišnica za zdravljenje in

rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in
podaljšano splošno-bolnišnično nego Se-
žana.

2. Naslov naročnika: Cankarjeva 4,
6210 Sežana, tel. 05/70-74-000, faks
05/73-41-302.

3. Datum izbire: 27. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

medicinsko blago, s skupinami – sklopi:
03. zdravila,
04. medicinski potrošni material,
05. laboratorijski potrošni material.
Kraj dobave fco skladišče Bolnišnice Se-

žana, Cankarjeva 4, Sežana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja končna cena na eno-
to artikel.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

za sklop 03: zdravila:

– Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana (245 artiklov);

– Gopharm d.d., Cesta 25. junija 10,
5000 Nova Gorica (28 artiklov);

– Salus d.d., Mašera Spasičeva 10,
1000 Ljubljana (20 artiklov);

za sklop 04: medicinski potrošni materi-
al:

– Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana (35 artiklov);

– Profamakon international d.o.o., Pre-
radovičeva ul. 20a, 2000 Maribor, (34 art.);

– Iris d.o.o., Rimska cesta 8, 1000 Ljub-
ljana, (21 artiklov);

– Combic d.o.o., Podnanos 70, 5272
Podnanos (17 artiklov);

– Dentacom d.o.o., Efenkova c. 61,
3320 Velenje, (13 artiklov);

– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, (11 artiklov);

– Simps’s d.o.o., Motnica 3, 1236 Tr-
zin, (11 artiklov);

– Gopharm d.d., Cesta 25. junija 10,
5000 Nova Gorica, (8 artiklov);

za sklop 05: laboratorijski potrošni ma-
terial:

– Mikro Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor, (34 artiklov);

– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, (29 artiklov);

– Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana, (26 artiklov);

– Interexport d.o.o., Dunajska 139,
1000 Ljubljana, (13 artiklov).

7. Pogodbena vrednost:
– za sklop blaga 03. zdravila:

32,246.248 SIT;
– za sklop blaga 04. medicinski potrošni

material: 10,872.536 SIT;
– za sklop 05. laboratorijski potrošni ma-

terial: 8,019.279 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– 3 ponudbe za sklop blaga 03. zdravi-

la,
– 8 ponudb za sklop blaga 04. medicin-

ski potrošni material,
– 4 ponudbe za sklop blaga 05. labora-

torijski potrošni material.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ponudbe za posamezne sklope blaga
medsebojno niso primerljive, gre za različ-
no število ponujenih artiklov in za izbor po
najnižjih cenah artiklov.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, z dne 19. 4. 2002,
Ob-57628.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

Bolnišnica Sežana

Št. 37 Ob-73851
1. Naročnik: Bolnišnica za zdravljenje in

rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in
podaljšano splošno-bolnišnično nego Seža-
na.

2. Naslov naročnika: Cankarjeva 4,
6210 Sežana, tel. 05/70-74-000, faks
05/73-41-302.

3. Datum izbire: 23. 5. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: skupina blaga 01. živila, s podskupina-
mi – sklopi:

01.01. splošno prehrambeno blago,
01.02. sadje in zelenjava,
01.03. meso in mesni izdelki,
01.04. mleko in mlečni izdelki,
01.05. kruh in pecivo.
Kraj dobave fco skladišče Bolnišnice Se-

žana, Cankarjeva 4, Sežana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja končna cena za po-
samezen sklop blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za sklop 01.01. splošno prehrambe-
no blago ter za sklop 01.02. sadje in zele-
njava: Mercator d.d. Ljubljana, Sektor ek-
sterne trgovine,

– za sklop 01.05. kruh in pecivo: Pekar-
ne Mlinotest d.o.o., Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost: 11,979.214
SIT, od tega:

– Mercator d.d., Ljubljana za sklop:
01.01. splošno prehrambeno blago

6,517.209 SIT,
01.02. sadje in zelenjava: 4,379.815 SIT:
– za sklop 01.05. kruh in pecivo, Pekarne

Mlinotest d.o.o., Ajdovščina, 1,082.190 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– za sklop 01.01. splošno prehrambe-

no blago, – 2 ponudbi,
– za sklop 01.02. sadje in zelenjava, –

3 ponudbe,
– za sklop 01.03. meso in mesni izdelki

– 1 ponudba,
– za sklop 01.04. mleko in mlečni izdel-

ki – 1 ponudba,
– za sklop 01.05. kruh in pecivo – 2

ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop 01.01. splošno prehrambe-

no blago – 8,674.884 SIT, 6,517.209 SIT;
– za sklop 01.02. sadje in zelenjava –

6,664.495 SIT, 4,379.815 SIT;
– za sklop 01.05. kruh in pecivo –

1,364.610 SIT, 1,082.190 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, z dne 19. 4. 2002,
Ob-67630.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

Bolnišnica Sežana

Št. 23/53/JNž-II/02 Ob-73883
1. Naročnik: Vrtec Semedela.
2. Naslov naročnika: Nova ulica 2/b,

6000 Koper - Capodistria.
3. Datum izbire: 11. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila – po skupinah:
– sveže meso,
– mesni izdelki,
– kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– sadni sokovi, nektarji in napitki.
Kraj dobave je: sedež vrtca, Nova ulica

2/b, Koper – vsa živila;
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Vrtec Prisoje, Oljčna pot 63, Koper – za
skupine živil: kruh, pekovski in slaščičarski
izdelki ter mleko in mlečni izdelki;

Vrtec Markovec, Pot v gaj 1, Koper – za
skupine živil: kruh, pekovski in slaščičarski
izdelki ter mleko in mlečni izdelki.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena – najnižja vrednost skupine
blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sveže meso – Mesnica Klepac Zden-
ko s.p., Jelšane 3c, 6254 Jelšane,

– mesni izdelki – Mesnica Klepac Zden-
ko s.p., Jelšane 3c, 6254 Jelšane,

– kruh, pekovski in slaščičarski izdelki –
Mlinotest Kruh Koper d.o.o., Ulica 15. maja
12, 6000 Koper,

– mleko in mlečni izdelki – Mlekarna Ce-
leia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,

– sadni sokovi, nektarji in napitki – Mer-
cator Degro d.d., Obala 144, 6320 Porto-
rož.

7. Pogodbena vrednost:
– sveže meso – 10,844.699 SIT,
– mesni izdelki – 1.048.056 SIT,
– kruh, pekovski in slaščičarski izdelki –

1,629.250 SIT,
– mleko in mlečni izdelki –

10,940.381,40 SIT,
– sadni sokovi, nektarji in napitki –

1,213.238,49 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11 ponudb

od 8 ponudnikov.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sveže meso – 10,873.850 SIT,

10,844.699 SIT,
– mesni izdelki – 1,123.463,50 SIT,

1,048.056 SIT,
– kruh, pekovski in slaščičarski izdelki –

2,062.160 SIT, 1,629.250 SIT,
– mleko in mlečni izdelki –

11,188.555,80 SIT, 10,940.381,40 SIT,
– sadni sokovi, nektarji in napitki –

1,519.333 SIT, 1,213.238,49 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: za skupine blaga:
– sveža zelenjava, suhe stročnice in

jajca,
– sveže sadje,
– suho sadje,
– sveže ribe,
– zamrznjene ribe in glavonožci,
– ribji izdelki s kratkim rokom uporabe,
– zamrznjena zelenjava,
– ostalo prehrambeno blago
je naročnik v prvi fazi omejenega po-

stopka prejel samo po eno pravilno ponud-
bo, zato je navedene skupine blaga oddal
po postopku oddaje naročil male vrednosti
v skladu s 125. členom ZJN in internim ak-
tom o oddaji naročil male vrednosti.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 19 z dne 16. 3. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Vrtec Semedela

Št. B2/02 Ob-73858
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, tel.
477-96-00.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 14. 5. 2002 ob 9. uri v sejni sobi
številka 200, II. nadstropje.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: dobava šasij s kabino za komunalna
vozila in vozilo za prevoz goriva.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: merila za šasijo smetarskega vozi-
la z nadgradnjo volumna 10 m3: cena brez
davka – 50 točk, preseganje osnovnih tehnič-
nih zahtev – 16 točk, servis – 10 točk, uskla-
jenost z obstoječim voznim parkom komunal-
nih vozil – 5 točk, dobavni rok – 5 točk; Merila
za šasijo smetarskega vozila z nadgradnjo vo-
lumna 13 m3: cena brez davka – 50 točk,
preseganje osnovnih tehničnih zahtev – 16
točk, servis – 10 točk, usklajenost z obstoje-
čim voznim parkom komunalnih vozil – 5 točk,
dobavni rok – 5 točk; Merila za šasijo za
cisterno za prevoz goriva: cena brez davka –
50 točk, preseganje osnovnih tehničnih la-
stnosti – 11 točk, servis – 10 točk, usklaje-
nost z obstoječim voznim parkom komunalnih
vozil – 5 točk, dobavni rok – 5 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MAN Gospodarska vo-
zila Slovenija d.o.o., Brnčičeva 35, 1231
Ljubljana Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 45,190.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: šasiji s kabino za smetarski vozili nad-
gradnje volumna 10 m3: 22,573.600 SIT,
21,300.000 SIT; šasija s kabino za smetar-
sko vozilo nadgradnje volumna 13 m3:
13,569.000 SIT, 11,850.000 SIT; šasija s
kabino za cisterno za prevoz goriva:
10,837.500 SIT, 9,500.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 32-33, z dne 12. 4. 2002, Ob-67201.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

Snaga d.o.o.

Št. 44 Ob-73874
1. Naročnik: Osnovna šola Prebold.
2. Naslov naročnika: Graščinska 7,

3312 Prebold.
3. Datum izbire: 17. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeni artikli za potrebe šol-
ske kuhinje, kraj dobave: Osnovna šola
Prebold, Graščinska 7, 3312 Prebold.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. meso: Mesnine Žerak, Franci Žerak
s.p., Strmolska 9, 3252 Rogatec;

2. perutnina in perutninski izdelki: Perut-
nina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj;

3. mesni izdelki: Mesnine Žerak, Franci
žerak s.p., Strmolska 9, 3252 Rogatec;

4. ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Teste-
netova 55, 1234 Mengeš;

5. mleko: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja
vas 92, 3301 Petrovče;

6. mlečni izdelki: Mlekarna Celeia
d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče;

7. Kruh: PD Savinjski kruhek d.o.o.,
Šlandrov trg 35, 3310 Žalec;

8. pekovski izdelki: Don Don d.o.o., La-
ze 16, 4000 Kranj;

9. sadje: Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljub-
ljanska 93, 3000 Celje;

10. zelenjava: Vrtnarstvo Celje d.o.o.,
Ljubljanska 93, 3000 Celje;

11. jajca: KZ Laško z.o.o., Kidričeva 2,
3270 Laško;

12. sadni sokovi: Era d.d., Prešernova
10, 3504 Velenje;

13. testenine: Pekarna Pečjak d.o.o.,
Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica;

14. čaji: Droga d.d., Industrijska cesta
21, 6310 Izola;

15. zmrznjena zelenjava: Brumec-Ruči-
gaj d.o.o., Testenetova 55, 1234 Mengeš;

16. splošno prehrambeno blago: Era
d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih skupinah artiklov.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisa-
no vrednostjo.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 54/01 z dne 29. 6. 2001,
Ob-51219.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 7. 2002.

Osnovna šola Prebold

Ob-73878
1. Naročnik: Osnovna šola Spodnja Idrija.
2. Naslov naročnika: Šolska 9, 5281

Spodnja Idrija, tel. 05/377-60-17, telefaks
05/372-81-98.

3. Datum izbire: 14. junij 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil, Osnovna šo-
la Spodnja Idrija, Šolska 9, 5281 Spodnja
Idrija.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 86 točk, strokovna
priporočila do 5 točk, lastna proizvodnja do
2 točki, plačilni pogoji do 5 točk, odzivni
čas za interventna naročila do 2 točki.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop: meso in mesni izdelki:
1/1 “Oblak” Janez Oblak s.p., Delavska

18, 4266 Žiri,
1/2 Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta

10, 2250 Ptuj,
1/3 Mesarstvo Podobnik, Podobnik Ivan

s.p., Čeplez 12, 5282 Cerkno,
2. sklop: ribe: Mercator d.d., Sektor ek-

sterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljub-
ljana,
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3. sklop: mleko in mlečni izdelki:
3/1 Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,

3301 Petrovče,
3/2 Pomurske mlekarne d.d., Industrij-

ska ulica 10, 9000 Murska Sobota,
3/3 Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstoje-

va 63, 1000 Ljubljana,
4. sklop: kruh, pekovski izdelki in sla-

ščice:
4/1 Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarni-

ška 14, 5270 Ajdovščina,
4/2 Žito d.d., Šmartinska 154, 1529

Ljubljana,
5. sklop: žito in mlevski izdelki:
5/1 Žito d.d., Šmartinska 154, 1529

Ljubljana,
5/2 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica,
5/3 Droga d.d., Industrijska cesta 21,

6310 Izola,
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice:
6/1 Agrogorica d.d., Vrtojbenska 48,

5290 Šempeter pri Gorici,
6/2 Mercator d.d., Sektor eksterne tr-

govine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
7. sklop: konzervirani izdelki:
7/1 Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo,
7/2 Mercator d.d., Sektor eksterne tr-

govine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
7/3 Droga d.d., Industrijska cesta 21,

6310 Izola,
8. sklop: zamrznjena živila:
8/1 Žito d.d., Šmartinska 154, 1529

Ljubljana,
8/2 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica,
9. sklop: sadni sokovi in sirupi:
9/1 Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231

Ljubljana-Črnuče,
9/2 Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270

Ajdovščina,
10. sklop: olja in izdelki:
10/1 Mercator d.d., Sektor eksterne tr-

govine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
10/2 Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo,
11. sklop: ostalo prehrambeno blago:
11/1 KGZ Idrija z.o.o., Vojkova 2, 5280

Idrija,
11/2 Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270

Ajdovščina,
11/3 Droga d.d., Industrijska cesta 21,

6310 Izola,
11/4 Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo,
11/5 Mercator d.d., Sektor eksterne tr-

govine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop:
1/1 – 2,475.047,75 SIT,
1/2 – 936.576,70 SIT,
1/3 – 3,509.833,88 SIT,
2. sklop: 156.001,30 SIT,
3. sklop:
3/1 – 1,503.015,37 SIT,
3/2 – 1,983.728 SIT,
3/3 – 1,631.790,45 SIT,
4. sklop:
4/1 – 3,118.100 SIT,
4/2 – 3,229.232 SIT,
5. sklop:
5/1 – 285.964,40 SIT,
5/2 – 155.903,79 SIT,
5/3 – 98.895,82 SIT,

6. sklop:
6/1 – 1,484.626 SIT,
6/2 – 1,414.633,85 SIT,
7. sklop:
7/1 – 743.695,62 SIT,
7/2 – 771.539,16 SIT,
7/3 – 450.649,95 SIT,
8. sklop:
8/1 – 459.648 SIT,
8/2 – 346.028,20 SIT,
9. sklop:
9/1 – 543.012,24 SIT,
9/2 – 402.375,26 SIT,
10. sklop:
10/1 – 134.279,60 SIT,
10/2 – 155.410,08 SIT,
11. sklop:
11/1 – 120.821,40 SIT,
11/2 – 125.773,20 SIT,
11/3 – 636.679,95 SIT,
11/4 – 1,886.475,78 SIT,
11/5 – 1,885.297,05 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. sklop: 3,828.716,40 SIT, 936.576,70

SIT,
2. sklop: 156.001,30 SIT, 156.001,30

SIT,
3. sklop: 1,983.728 SIT, 977.789,40

SIT,
4. sklop: 3,365.384,35 SIT, 16.021,55

SIT,
5. sklop: 426.815,75 SIT, 98.895,82

SIT,
6. sklop: 1,484.626 SIT, 1,414.633,85

SIT,
7. sklop: 918.862,86 SIT, 450.649,95

SIT,
8. sklop: 651.787,85 SIT, 346.028,20

SIT,
9. sklop: 595.352,94 SIT, 402.375,26

SIT,
10. sklop: 177.471,28 SIT, 134.279,60

SIT,
11. sklop: 2,029.604,47 SIT,

120.821,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
za celotno naročilo, za posamezne sklope
ali za posamezne izdelke. Ker je naročnik
za dobavo živil po posameznih sklopih iz-
bral več pogodbenih dobaviteljev se je v
pogodbah obvezal, da bo od vsakega do-
bavitelja dobavil blago najmanj v višini 20%
orientacijske pogodbene vrednosti.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 7. 2002.

Osnovna šola Spodnja Idrija

Ob-73879
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Ivan Pri-

jatelj, Ostnovna šola dr. Antona Debeljaka,
Osnovna šola Stara Cerkev, Osnovna šola
Fara.

2. Naslov naročnika: Osnovna šola dr.
Ivan Prijatelj, Cesta Notranjskega odreda 10,
1317 Sodražica, telefon 01/836-63-15, te-
lefaks 01/837-10-00, Osnovna šola dr. An-

tona Debeljaka, Hrib 101, 1318 Loški po-
tok, telefon 01/836-70-10, telefaks
01/836-72-53, Osnovna šola Stara Cerkev,
Stara Cerkev 21, 1332 Stara Cerkev, tele-
fon 01/895-16-00, telefaks 01/895-52-10,
Osnovna šola Fara, Fara 3, 1336 Vas, tele-
fon 01/894-80-23, telefaks 01/894-21-60.

3. Datum izbire: 14. junij 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil, Osnovna šo-
la dr. Ivan Prijatelj, Cesta Notranjskega
odreda 10, 1317 Sodražica, Podružnič-
na šola Sv. Gregor, Sv. Gregor 7, 1316
Ortnek, Osnovna šola dr. Antona Debe-
ljaka, Hrib 101, 1318 Loški potok,
Osnovna šola Stara Cerkev, Stara Cer-
kev 21, 1332 Stara Cerkev, Osnovna
šola Fara, Fara 3, 1336 Vas.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 86 točk, strokovna
priporočila do 5 točk, lastna proizvodnja do
2 točki, plačilni pogoji do 5 točk, odzivni
čas za interventna naročila do 2 točki.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. sklop: meso in me-
sni izdelki: 1/1 Mesarija Arko d.o.o., Po-
drogrska 8, 1317 Sodražica, 1/2 Trgovina
in mesarija Ambrožič, Marija Ambrožič s.p.,
Opekarska 1, 1310 Ribnica, 2. sklop: ri-
be: /, 3. sklop: mleko in mlečni izdelki: 3/1
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63,
1000 Ljubljana, 3/2 Agroind Vipava 1894
Vipava d.d., Vinarska cesta 5, 5271 Vipava,
3/3 Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
ulica 10, 9000 Murska Sobota, 4. sklop:
kruh, pekovski izdelki in slaščice: 4/1 Pe-
karna Blatnik d.o.o., Predstruge 69, 1312
Videm Dobrepolje, 4/2 Don Don d.o.o. Me-
tlika, PO Stražišče, Laze 16, 4000 Kranj,
4/3 Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljub-
ljana, 4/4 Dva asa d.o.o., Cesta na ugar 8,
1310 Ribnica, 4/5 Hram d.o.o., Trdnjava
1, 1330 Kočevje, 5. sklop: žito in mlevski
izdelki: 5/1 Žito d.d., Šmartinska 154,
1529 Ljubljana, 5/2 Vele d.d., PC Grosu-
plje, Adamičeva 14, 1290 Grosuplje, 5/3
Martina market, Ogrinec Martina s.p., Kar-
lovica 7, 1315 Velike Lašče, 5/4 Droga
d.d., Industrijska cesta 21, 6310 Izola, 5/5
Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta
442, 1291 Škofljica, 6. sklop: sadje, zele-
njava in stročnice: /, 7. sklop: konzervirani
izdelki: 7/1 Vele d.d. PC Grosuplje, Adami-
čeva 14, 1290 Grosuplje, 7/2 Martina mar-
ket, Ogrinec Martina s.p., Karlovica 7, 1315
Velike Lašče, 7/3 Droga d.d., Industrijska
cesta 21, 6310 Izola, 7/4 Impuls Domžale
d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin, 7/5
Osem d.o.o. Grosuplje, Spodnja Slivnica
107, 1290 Grosuplje, 8. sklop: zamrznjena
živila: 8/1 Žito d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, 8/2 Pekarna Pečjak d.o.o., Do-
lenjska cesta 442, 1291 Škofljica, 9. sk-
lop: sadni sokovi in sirupi: 9/1 Vele d.d. PC
Grosuplje, Adamičeva 14, 1290 Grosuplje,
9/2 Dana d.d., Glavna cesta 34, 8233 Mir-
na, 9/3 Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270
Ajdoviščina, 10. sklop: olja in izdelki: 10/1
Vele d.d. PC Grosuplje, Adamičeva 14,
1290 Grosuplje, 10/2 Martina market,
Ogrinec Martina s.p., Karlovica 7, 1315
Velike Lašče, 10/3 Impuls Domžale d.o.o.,
Motnica 11/1, 1236 Trzin, 11. sklop: osta-
lo prehrambeno blago: 11/1 Vele d.d. PC
Grosuplje, Adamičeva 14, 1290 Grosuplje,
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11/2 Martina market, Ogrinec Martina s.p.
Karlovica 7, 1315 Velike Lašče, 11/3 Dro-
ga d.d., Industrijska cesta 21, 6310 Izola.

27. Pogodbena vrednost: 1. sklop: 1/1
- 7,232.675 SIT, 1/2 - 4,008.524,40 SIT,
2. sklop: /, 3. sklop: 3/1 - 5,169.130,92
SIT, 3/2 - 3,408.855,15 SIT, 3/3 -
3,697.203,06 SIT, 4. sklop: 4/1 -
9,756.951,02 SIT, 4/2 - 7,555.124,77
SIT, 4/3 - 11,562.979,50 SIT, 4/4 -
4,960.680 SIT, 4/5 - 4,161.867,31 SIT,
5. sklop: 5/1 - 624.921,40 SIT, 5/2 -
334.050,09 SIT, 5/3 - 361.974,75 SIT,
5/4 - 192.506,28 SIT, 5/5 - 109.412,92
SIT, 6. sklop: /, 7. sklop: 7/1 -
4,433.197,32 SIT, 7/2 - 1,996.125,65
SIT, 7/3 - 464.438,77 SIT, 7/4 -
3,669.712,97 SIT, 7/5 - 1,135.709,72
SIT, 8. sklop: 8/1 - 591.971 SIT, 8/2 -
360.187,45 SIT, 9. sklop: 9/1 -
544.086,01 SIT, 9/2 - 2,103.145,04 SIT,
9/3 - 2,820.063,22 SIT, 10. sklop: 10/1 -
719.051,20 SIT, 10/2 - 268.677 SIT,
10/3 - 329.128,78 SIT, 11. sklop: 11/1 -
5,594.396,18 SIT, 11/2 - 1,041.013,43
SIT, 11/3 - 1,956.586,36 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1. sklop: 14,651.572,70 SIT,
4,008.524,40 SIT, 2. sklop: /, 3. sklop:
5,168.130,92 SIT, 450.312,75 SIT, 4. sk-
lop: 12,723.410 SIT, 1,367.403,98 SIT, 5.
sklop: 1,064.212,20 SIT, 311.231,97 SIT,
6. sklop: /, 7. sklop: 4,433.197,32 SIT,
1,135.709,72 SIT, 8. sklop: 591.971 SIT,
360.187,45 SIT, 9. sklop: 2,820.063,22
SIT, 2,103.145,44 SIT, 10. sklop:
719.051,21 SIT, 268.677 SIT, 11. sklop:
5,594.396,18 SIT, 1,041.013,43 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
za celotno naročilo, za posamezne sklope
ali za posamezne izdelke. Naročniki za 2.
sklop: ribe in 6. sklop: sadje, zelenjava in
stročnice niso prejeli ponudb, zato bodo
dobavitelja izbrali po postopku oddaje naro-
čila male vrednsoti. Ker so naročniki za do-
bavo živil po posameznih sklopih izbrali več
pogodbenih dobaviteljev se je v pogobah
obvezali, da bodo od vsakega dobavitelja
dobavili blago najmanj v višini 20% orienta-
cijske pogodbene vrednosti.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. julij 2002.

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj,
Osnovna šola dr. Antona Debeljaka,

Osnovna šola Stara Cerkev,
Osnovna šola Fara

Ob-73943
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, Maribor, tel. 02/45-00-300.
3. Datum izbire: 6. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava semaforske opreme in rezer-
vnih delov za vzdrževanje prometne sig-
nalizacije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pri izbiri najugodnejšega po-
nudnika smo upoštevali razpisana merila, in
sicer: ponudbeno ceno, reference, odzivni
čas, certificiran sistem ravnanja z okoljem,
certificiran sistem kakovosti.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: LKF Lidija Kogler Ferfo-
lja s.p., Veluščkova ulica 7, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 23,157.900 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,727.891,80 SIT, 22,124.220 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 1. 7. 2002.
Nigrad d.d. Maribor

Ob-73944
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, Maribor, tel. 02/45-00-300.
3. Datum izbire: 6. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

dobava svetlobne opreme in rezervnih de-
lov za vzdrževanje javne razsvetljave.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pri izbiri najugodnejšega po-
nudnika smo upoštevali razpisana merila, in
sicer: ponudbeno ceno, reference, odzivni
čas, certificiran sistem ravnanja z okoljem,
certificiran sistem kakovosti.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Telux d.o.o., Panon-
ska ulica 30, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 63,435.317
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 84,325.896 SIT, 60,781.530 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 1. 7. 2002.
Nigrad d.d. Maribor

Ob-73945
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, Maribor, tel. 02/45-00-300.
3. Datum izbire: 4. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava nizkonakladalne prikolice
nosilnosti ca. 22,5 t.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pri izbiri najugodnejšega po-
nudnika smo upoštevali razpisana merila, in
sicer: ponudbeno ceno, reference, dobavni
rok, certificiran sistem ravnanja z okoljem,
certificiran sistem kakovosti.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Vitrade d.o.o., Parti-
zanska cesta 5, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 11,607.013,20
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,607.013,20 SIT, 11,607.013,20
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 7. 2002.

Nigrad d.d. Maribor

Ob-73946
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, Maribor, tel. 02/45-00-300.
3. Datum izbire: 4. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava vibracijskega valjarja delov-
ne teže ca. 8 t.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pri izbiri najugodnejšega po-
nudnika smo upoštevali razpisana merila, in
sicer: ponudbeno ceno, reference, dobav-
ni rok, certificiran sistem ravnanja z oko-
ljem, certificiran sistem kakovosti.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Vitrade d.o.o., Parti-
zanska cesta 5, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 30,586.008 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 30,586.008 SIT, 30,586.008 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 1. 7. 2002.
Nigrad d.d. Maribor

Ob-73947
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, Maribor, tel. 02/45-00-300.
3. Datum izbire: 12. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava posipalca soli in peska, ter
kalcijevega klorida v tekočem stanju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pri izbiri najugodnejšega po-
nudnika smo upoštevali razpisana merila, in
sicer: ponudbeno ceno, reference, dobav-
ni rok, certificiran sistem ravnanja z oko-
ljem, certificiran sistem kakovosti.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Vitrade d.o.o., Parti-
zanska cesta 5, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 9,921.961,44
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 9,921.961,44 SIT, 9,600.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 1. 7. 2002.
Nigrad d.d. Maribor

Št. 121/12-11/2001 Ob-73952
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,

6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.

3. Datum izbire: 17. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano po sku-
pinah.

2. sklop: perutnina,
4. sklop: sadje domače,
14. sklop: kruh in pekarsko pecivo.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja končna cena. Za 2.
sklop: perutnina, naročnik ni oddal naroči-
la, ker ni nihče oddal ponudbe.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

4. sklop: sadje domače: KZ Agraria Ko-
per z.o.o., Ulica 15. maja 17, 6000 Koper,

14. sklop: kruh in pekarsko pecivo:
Kruh Koper d.o.o., Ulica 15. maja 12,
6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost:
4. sklop: sadje domače: 533.985 SIT

brez DDV,
14. sklop: kruh in pekarsko pecivo:

1,604.175 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
2. sklop: perutnina: 0,
4. sklop: sadje domače: 1,
14. sklop: kruh in pekarsko pecivo: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: postopek je ponovljena 2. faza ome-
jenega postopka.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 50 z dne 15. 6. 2001, Ob-50492.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 1 Ob-73979
1. Naročnik: Osnovna šola Bistrica Tr-

žič.
2. Naslov naročnika: Begunjska cesta

2, 4290 Tržič.
3. Datum izbire: 13. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeni artikli za potrebe šol-
ske kuhinje; kraj dobave: Osnovna šola
Bistrica Tržič, Begunjska cesta 2, 4290 Tr-
žič in Podružnica Kovor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 50 točk, celovitost
ponudbe 20 točk, boljši plačilni pogoji -
plačilo nad 30 dni 10 točk, dodatne ugo-
dnosti 10 točk in reference 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
4248 Lesce za dobavo kruha in pekovskih
izdelkov,

2. Gruda Jurmes, d.d., Cesta Leona Do-
brotinška 15, 3230 Šentjur za dobavo me-
sa in mesnih izdelkov,

3. Mesarija Gregorc, Franc Gregorc,
s.p., Golniška 102, 4000 Kranj za dobavo
perutninskega mesa in izdelkov,

4. Mlekarna Celea, d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče za dobavo mleka in mlečnih
izdelkov,

5. Pik AS Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču
41a, 4290 Tržič za dobavo sadja in zele-
njave,

6. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo za dobavo zamrznjenega
programa,

7. Kvibo, d.o.o., Predilniška 16, 4290
Tržič za dobavo zamrznjenih in konzervira-
nih rib,

8. Pik AS Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču
41a, 4290 Tržič za dobavo jajc,

9. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
442, 1291 Škofljica za dobavo testenin,

10. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo za dobavo sirupov in sadnih
sokov,

11. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo za dobavo ostalega prehram-
benega blaga,

12. Don Don, d.o.o., Metlika, Laze 16,
4001 Kranj za dobavo lahkega ocvrtega pe-
civa.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih skupinah artiklov.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bilo predhodnega razpisa.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 6. 2002.

Osnovna šola Bistrica Tržič

Št. 17123-308/64p-01 Ob-74033
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel.: 472-40-54, tel. faks:
472-57-91.

3. Datum izbire: 26. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
Sklop 1
– srajca zimska modra-dolgi

rokav 2.500
– srajca poletna modra-kratek

rokav 2.000
– srajca zimska bela-dolg

rokav 1.000

– srajca poletna bela – kratek
rokav 500

– srajca zimska bela – dolgi
rokav 500

Sklop 5
– hlače poletne 1.500
– hlače zimske 1.000
Sklop 7
– uniforma delovna 500
Sklop 8
– čevlji terenski 500
Sklop 9
– pulover zimski moder 500
Kraj dobave: Ministrstvo za notranje za-

deve, Vodovodna 93/a, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: na predmetni poziv se je od
18 pozvanih kandidatov odzvalo 11 kandi-
datov, ki so pravočasno in pravilno predloži-
li ponudbe. Naročnik je pri analizi ponudb
preveril ustreznost priloženih dokumentov
ter za posamezen sklop izbral ekonomsko
najugodnejšo ponudbo, kot je navedeno v
6. točki te objave, in sicer ponudbo, ki je
ustrezala merilom: cena, kvaliteta vzorca,
finančno stanje ponudnika in urejenost si-
stema kakovosti.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

Sklop 1: Labod d.d., Seidlova 35, 8000
Novo mesto.

Sklop 5: Kroj Ljubljana d.d., Tržaška
118, 1000 Ljubljana.

Sklop 7: Uni&Forma d.o.o., Motnica 9,
1236 Trzin.

Sklop 8: Javno naročilo ni uspelo.
Sklop 9: Pletenine Ros, Sfiligoj Rot So-

nja s.p., Knezova 11, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
Pogodbena vrednost za sklop 1 je

19,855.000 SIT brez DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 5 je

13,477.600 SIT brez DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 7 je

7,735.750 SIT brez DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 9 je

5,521.920 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
Sklop 1: vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe za sklop: 19,855.000 SIT brez DDV,
18,880.190 SIT brez DDV.

Sklop 5: vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe za sklop: 15,561.000 SIT brez DDV,
13,477.600 SIT brez DDV.

Sklop 7: vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe za sklop: 7,939.085 SIT brez DDV,
7,735.750 SIT brez DDV.

Sklop 9: vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe za sklop: 5,682.500 SIT brez DDV,
5,494.000 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 42-43/02, pod objavo
št. 69043.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve
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ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 458/02 Ob-73713
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,

3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200.

3. Datum izbire: 15. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvršitev dodatne mon-
taže protipožarnih loput in drugih do-
datnih del v prostorih za rekreacijo in
ambulantah Psihiatrične bolnišnice Voj-
nik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: zaradi zahtev po izvedbi do-
datnih ukrepov za požarno varnost objekta
sklenjen aneks št. 1 k gradbeni pogodbi št.
816/01 z dne 8. 1. 2002. Dodatne količi-
ne za dela po tem aneksu so ovrednotene
po cenah iz osnovne pogodbe. Gradbena
pogodba sklenjena na podlagi javnega raz-
pisa za oddajo naročila gradenj po odprtem
postopku, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 82 z dne 19. 10. 2001.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Gradia d.o.o., Zabu-
kovica 87, 3302 Griže.

7. Pogodbena vrednost: 3,046.215,60
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 266-35/2002 Ob-73751
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva

27/a, 1000 Ljubljana, št. telefaksa:
01/478-18-05.

3. Datum izbire: 6. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova talnih označb
oziroma obnova talne prometne signali-
zacije na mejnih prehodih.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. ponudbena cena - do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene

storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet

naročila v zadnjih treh letih pred oddajo po-
nudbe - skupaj največ 23 točk;

3. finančna sposobnost ponudnika - 10
točk;

4. vzpostavljen sistem kakovosti v skla-
du z zahtevami standarda ISO 9001 - 7
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Signa d.o.o., Jemčeva
21/b, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: 26,056.800
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 71,314.200 SIT, 26,056.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 2. 7. 2002.
Servis skupnih služb

Vlade Republike Slovenije

Št. 15301-08/2002 9 Ob-73783
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih kne-

zov 9, 3000 Celje, tel. št.: 03/42-65-800.
3. Datum izbire: ponudnik ni bil izbran

(javno odpiranje ponudb je bilo 27. 6. 2002).
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija central-
ne kuhinje v vrtcu Zarja, Zagajškova 8,
Celje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis so prispele tri
ponudbe, pravilna je bila samo ena ponud-
ba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: izvajalec ni bil izbran.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 4. 7. 2002.
MO Celje, Komunalna direkcija

Št. 18/02 Ob-73822
1. Naročnik: Komunala Tolmin, Javno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89h,

5220 Tolmin, tel. 05/38-19-300, faks
05/38-81-025, email: kp.tolmin@siol.net.

3. Datum izbire: 9. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: meteorni kanal in zame-
njava dela obstoječega vodovoda Bru-
nov drevored Tolmin.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje d.d. No-
va Gorica.

7. Pogodbena vrednost:
21,533.608,45 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,003.425,47SIT,
21,533.608,45SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

Komunala Tolmin
Javno podjetje d.d.

Št. 19/02 Ob-73823
1. Naročnik: Komunala Tolmin, Javno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89h,

5220 Tolmin, tel. 05/38-19-300, faks
05/38-81-025, email: kp.tolmin@siol.net.

3. Datum izbire: 13. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: kanalizacija obrtne cone
Dobrave.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Portal d.o.o. Tolmin.

7. Pogodbena vrednost:
28,428.844,67 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 41,489.093,54 SIT, 28,428.844,67
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

Komunala Tolmin
Javno podjetje d.d.

Ob-73826
1. Naročnik: Vodovod - kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod - kanali-

zacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Ce-
lje, tel. 03/42-50-300, faks
03/42-50-310.

3. Datum izbire: 19. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: vzdrževanje vodovodne-
ga in kanalizacijskega omrežja – izved-
ba gradbenih del ob odpravah napak na
cevovodih (vodovod in kanalizacija) in
izvedba osnovnih montažerskih del.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izpolnjevanje pogojev: po-
nudnik mora biti davčni zavezanec, vpisan v
register zavezancev za davek na dodano
vrednost, sposoben mora biti izvesti vsa de-
la iz popisa, imeti mora ustrezne reference,
kadrovsko strukturo, tehnično opremljenost,
odzivni čas 1 dan, upoštevati določila var-
stva pri delu, merilo: najnižja cena.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradnje Polak, Polak Ga-
briel, s.p., Primož 34a, 3230 Šentjur pri
Celju.

7. Pogodbena vrednost: letna pogod-
ba.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis po omejenem postopku.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 16-17 z dne 9. 3. 2001, Ob-44777.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

Vodovod - kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.

Ob-73827
1. Naročnik: Vodovod - kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje v imenu
Mestne občine Celje.

2. Naslov naročnika: Vodovod - kanali-
zacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Ce-
lje, tel. 03/42-50-300, faks
03/42-50-310.

3. Datum izbire: 4. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: fekalna kanalizacija na-
selij Teharje, Vrhe, Slance, Bukovžlak, I.
faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. cena – 80%,
2. usposobljenost – 10%,
3. reference – 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Gradnje Žveplan, d.o.o.,
Ulica heroja Lacka 8, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost:
49,531.009,36 SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 60,264.486,19 SIT,
49,531.009,36 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis po omejenem postopku.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 35 z dne 19. 4. 2002, Ob-67647.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

Vodovod - kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.

Ob-73828
1. Naročnik: Vodovod - kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje v imenu
Mestne občine Celje.

2. Naslov naročnika: Vodovod - kanali-
zacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Ce-
lje, tel. 03/42-50-300, faks
03/42-50-310.

3. Datum izbire: 6. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja fekalnega ka-

nala v Začretu in rekonstrukcija vodovo-
da v Začretu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. cena – 80%,
2. usposobljenost – 10%,
3. reference – 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: PUV, d.d., Lava 11, 3000
Celje.

7. Pogodbena vrednost: 71,570.408
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 77,218.741,20 SIT, 71,570.408 SIT.
11. Morebitne druge informacije o

naročilu: javni razpis po odprtem postop-
ku.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 35 z dne 19. 4. 2002, Ob-67646.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

Vodovod - kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.

Št. 45/1900/2002 Ob-73844
1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32,
tel. 01/47-42-433.

3. Datum izbire: 31. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbena in elektromon-
tažna dela v 400 kV stikališču RTP Diva-
ča (zvezno polje).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik ni oddal naročila,
ker ni pridobil dve pravilni ponudbi.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 7. 2002.
Elektro - Slovenija, d.o.o.,

Prenos električne energije

Št. 017483 Ob-73829
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod -

Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,

1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-100, faks
58-08-302.

3. Datum izbire: 17. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: večdela pri obnovi vodo-
voda na območju urejanja VS 3/3 Brdo–
Vrhovci.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je oddano z

direktno pogodbo na podlagi 110. člena
Zakona o javnih naročilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: KPL d.d., Tbilisijska 61,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
15,937.875,50 SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: osnovna pogodba za “Obnova vodo-
voda in izgradnja kanalizacije na območju
urejanja VS 3/3 Brdo–Vrhovci” po I. fazi (št.
714/2000 - TIS z dne 25. 7. 2000), je bila
sklenjena s podjetjem KPL d.d., kot najugo-
dnejšim ponudnikom na javnem razpisu.

Zaradi uskladitve gradnje različnih in-
vestitorjev komunalnih naprav se je z grad-
njo pričelo šele konec junija leta 2001.
Prav zaradi gradenj ostalih komunalnih vo-
dov (prestavitve zaradi višin, prečkanja –
normativni odmiki, poškodbe na obstoje-
čem LTŽ cevovodu, možnimi krajšimi ali
daljšimi prekinitvami distribucije vode) je
bilo nujno potrebno obnoviti del cevovoda
po Cesti na Vrhovce v dolžini ca. 153 m.
Vodovod je bil obnovljen v skladu s pro-
jektom obnove vodovoda po Cesti na Vr-
hovce – III. faza, za katero smo v postop-
ku pridobivanja potrebne dokumentacije
za izdajo gradbenega dovoljenja, sama
gradnja III. faze pa je predvidena v letu
2003.

Popis del in cene po enoti so privzete iz
pogodbenega predračuna osnovne pogod-
be za obnovo vodovoda na območju ureja-
nja Brdo–Vrhovci.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija d.o.o.

Št. 110-1/02 Ob-73934
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 28. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: HC Vipava – Selo; izved-
ba odstavnih niš ob pokritem vkopu Vi-
pavski križ.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
roč7. ilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipav-
ska cesta 3, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost:
26,085.848,40 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 27,103.485,60 SIT in
26,085.848,40 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Št. 143/1-02 Ob-73936
1. Naročnik: Komunala d.o.o., Carl Ja-

koba 4, 5280 Idrija.
2. Naslov naročnika: Carl Jakoba 4,

5280 Idrija; tel. 05/37-27-200, faks
05/37-72-237.

3. Datum izbire: 24. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja objekta za
sprejem vsebine septičnih jam; na loka-
ciji CČN Idrija.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, kadri, ga-
rancijski rok, skladnost ponujene opreme z
vgrajeno opremo na CČN Idrija.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SGP Zidgrad Idrija d.d.,
Vojkova 8, 5280 Idrija.

7. Pogodbena vrednost:
28,980.388,53 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 29,018.549,76 SIT;
28,980.388,53 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 7. 2002.

Komunala d.o.o. Idrija

Št. 40308/02/2002/25-6 Ob-73938
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov naročnika: Občina Škofljica,

Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, faks
01/366-78-72, e-pošta: obcina.skoflji-
ca@moj.net.

3. Datum izbire: 22. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj

izvedbe: oddana so dela v celoti za grad-
njo sekundarne kanalizacije na obmo-
čju naselja Lavrica v občini Škofljica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, rok. Izbra-
ni izvajalec je v celoti ponudil najugodnejšo
ponudbo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Komunalne gradnje
d.o.o., Gasilska 5, Grosuplje.

7. Pogodbena vrednost:
137,236.328,99 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 289,300.505,15 SIT,
137,091.561,64 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 7. 2002.

Občina Škofljica

Št. 34401-0006/02-232 Ob-73949
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Ba-

zoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Občina Ilirska Bis-

trica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bis-
trica, tel. 05/714-13-61, telefaks
05/714-12-84.

3. Datum izbire: 20. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvajanje vzdrževalnih
del na gozdnih cestah v Občini Ilirska
Bistrica v letu 2002.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: kot merilo za ocenjevanje
ponudb so bile uporabljene ponudbena ce-
na 90%, reference in usposobljenost 10%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– za OE Sežana: Godina Albert, s.p.,
Slope 20, 6240 Kozina,

– za OE Postojna: Kopko, d.o.o., grad-
bena dejavnost, trgovina in turizem, Ulica
27. aprila 7, 6257 Pivka.

7. Pogodbena vrednost:
– za OE Sežana: 6,554.670,35 SIT,
– za OE Postojna: 17,145.508,65 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– za OE Sežana: 12,102.810,44 SIT,

5,160.977,18 SIT,
– za OE Postojna: 62,327.435,50 SIT,

13,516.772,86 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 3. 7. 2002.
Občina Ilirska Bistrica

Št. 35101-71/00-52 Ob-73971
1. Naročnik: Občina Sežana.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta

4, 6210 Sežana, tel.: 05/731-01-100,
faks: 05/731-01-23, druzbene.dejavno-
sti@sezana.si.

3. Datum izbire: 30. maj 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izbor izvajalca GOI del
ter zunanje ureditve pri adaptaciji, nad-
zidavi in dozidavi OŠ Srečka Kosovela
Sežana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, garancij-
ski roki, reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SGP Kraški zidar d.d. Se-
žana, Cesta na Lenivec 4, 6210 Sežana.

7. Pogodbena vrednost:
399,845.868,38 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 129,000.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: najvišja ponudba - 415,258.209,24
SIT; najnižja ponudba - 399,845.868,38
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: 7. 9. 2001, Ob-54649.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Občina Sežana

Ob-73988
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Ko-

munalna direkcija in Energetika Celje, j.p.,
d.o.o.

2. Naslov naročnika: Mestna občina Ce-
lje, Prešernova 27, 3000 Celje, Energetika
Celje, j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Ce-
lje.

3. Datum izbire: 25. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja plinovoda ob
Kidričevi cesti, Celje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, referen-
ce. Izbrani ponudnik je dosegel večje števi-
lo točk glede na opredeljeni merili in kriteri-
je.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: PUV Nizke in vodne grad-
nje Celje, d.d. Celje.

7. Pogodbena vrednost:
21,065.983,92 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 25,678.651,80 SIT,
19,848.411,18 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija,

Energetika Celje, j.p., d.o.o.

Ob-73989
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Ko-

munalna direkcija in Energetika Celje, j.p.,
d.o.o.

2. Naslov naročnika: Mestna občina Ce-
lje, Prešernova 27, 3000 Celje, Energetika
Celje, j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Ce-
lje.

3. Datum izbire: 4. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija toplotne izola-
cije na vročevodih v Celju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, reference.
Izbrani ponudnik je dosegel večje število točk
glede na opredeljeni merili in kriterije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: PUP d.d., Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
36,226.855,20 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 40,633.743,60 SIT,
36,226.855,20 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 7. 2002.

Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija,

Energetika Celje, j.p., d.o.o.

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 90105-3/2002-8 Ob-73702
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Slove-
nije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34.

3. Datum izbire: 9. maj 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izmera in

izračun nivelmanskega poligona Je-
perca-Škofja Loka-Gorenja vas-Žiri-Lo-
gatec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena storitve - do 65 točk,
reference - do 20 točk, usposobljenost po-
nudnika - do 15 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Geodetski zavod Sloveni-
je d.d., Zemljemerska ulica 12, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 5,932.440
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: najvišja 6,030.000 SIT, najnižja
4,220.700 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 7. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 47/1864/2002 Ob-73714
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42,
tel. 01/474-30-00.

3. Datum izbire: 19. 6. 2002.

4. Vrsta in obseg storitev: montaža
OPGW kabla za objekte DV 110 kV Do-
blar - Tolmin - Cerkno, odsek: Tolmin -
Cerkno, DV 110 kV Cerkno - Idrija in DV
110 kV Ajdovščina - Idrija.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
(77%), plačilni pogoji (3%), reference izva-
jalca za tovrstna dela na 110 kV ali višjem
napetostnem nivoju v EES.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Dalen, d.o.o., Šlan-
drova 10, 1231 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
62,875.352,57 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 50,666.150 SIT
(vrednost ponudbe, ki jo ponudnik odda
konzorcialnemu partnerju).

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: najvišja ponudba je znašala
69,208.982,64 SIT; najnižja pa
62,875.352,57 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije

Ob-73728
1. Naročnik: Osnovna šola Bovec.
2. Naslov naročnika: Trg golobarskih

žrtev 17, 5230 Bovec, telefon
05/389-61-36, telefaks 05/389-61-35.

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: priprava in

dobava prehrane (17. točka 1 B ZJN-1).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik v postopku odda-
je javnega naročila, v skladu s 76. členom
ZJN-1 ni izbral ponudnika, ker je v roku za
oddajo ponudb prejel samo eno ponudbo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 3. julij 2002.
Osnovna šola Bovec

Ob-73770
1. Naročnik: JP Komunala Koper d.o.o.

- s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 4,

6000 Koper.
3. Datum izbire: 10. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitve: izdelava

idejnega projekta za sekundarno kana-
lizacijsko omrežje naselja Dekani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik skladno s pogla-
vjem II navodil za izdelavo ponudbe ni iz-
bral nobene ponudbe, ker so nesprejemlji-
ve in cenovno ne ustrezajo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: ni dodeljeno.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 18,250.900 SIT; 7,741.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 2. 7. 2002.
Komunala Koper d.o.o. - s.r.l.

Ob-73771
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Občina Trebnje,

Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel.
07/348-11-00, telefaks 07/348-11-31.

3. Datum izbire: 7. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

strokovnega nadzora in svetovalnega
inženiringa dozidave in rekonstrukcije
Osnovne šole Mirna.

5. Merila za dodelitev naročila: najni-
žja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: IN-TACT d.o.o., Ce-
sta 20. julija 2c, 1410 Zagorje.

7. Pogodbena vrednost: 4,830.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 8,567.500 SIT in 4,830.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 29. 3. 2002.
Občina Trebnje

Št. 414-04-051/2001 Ob-73772
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Občina Trebnje,

Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel.
07/348-11-00, telefaks 07/348-11-31.

3. Datum izbire: 17. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

projektne dokumentacije (PGD, PZR,
PZI) in študije izvedbe nameravane in-
vesticije za dozidavo in rekonstrukcijo
Osnovne šole Mirna.

5. Merila za dodelitev naročila: najni-
žja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Investbiro Koper d.d.,
Trg Brolo 12, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 21,480.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,436.000 SIT in 21,480.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 7. 3. 2002.
Občina Trebnje

Št. 400-01-2/2002 Ob-73824
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za oko-

lje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-40-00.
3. Datum izbire: 1. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: oblikova-

nje, priprava za tisk in tisk publikacij
ARSO.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, referen-
čna dela ponudnika, možnost distribucije
publikacij.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: SET, podjetje za
usposabljanje invalidov, d.d., Vevška ce-
sta 52, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 23,276.292
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: predvideni obseg
350 ur dela.

9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 28,553.600 SIT (brez DDV),
19,396.910 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Agencija RS za okolje

Ob-73825
1. Naročnik: Javno podjetje, Vodovod -

kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod - kanali-

zacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, tel. 03/42-50-300, faks
42-50-310, e-mail: vodovod-kanalizaci-
ja@vo-ka-celje.si.

3. Datum izbire: 22. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: servisira-

nje vodomerov – sklic na prilogo I A –
storitev pod 1. točko storitve vzdrževanja
in popravila v ocenjeni letni vrednosti naro-
čila 9,500.000 SIT.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo je najnižja cena po
vrstah in količini materiala v posameznem
sklopu.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Boštjan Podrepšek,
s.p., Valjavčeva 1, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: Boštjan Po-
drepšek, s.p.;

– 1. sklop: 7,613.770,50 SIT,
– 2. sklop: 1,817.897 SIT – cene so

brez DDV. Količine vodomerov, ki jih bo

naročnik dal servisirati, so okvirne in se
naročnik z njimi ne obvezuje, da bo dal
servisirati celotno količino vodomerov po
predračunu.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– 1. sklop: 7,977.862 SIT,

7,613.770,50 SIT,
– 2 sklop: 1,861.655 SIT, 1,817.897

SIT – cene so brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o

naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 16-17 z dne  9. 3. 2001, Ob-44776.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

Javno podjetje
Vodovod - kanalizacija, d.o.o.

Celje

Št. 02/02 Ob-73840
1. Naročnik: JKP Prodnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savska cesta

34, 1230 Domžale, tel. 01/729-54-49,
faks 01/729-54-50.

3. Datum izbire: 12. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: montaža

vodomerov.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, cena morebitnih do-
datnih del, reference, odzivni čas.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: CMC Ekocom d.o.o.,
Tbilisijska 81, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 60,508.875
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 69,153.000 SIT, 60,508.875
SIT.

11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 7. 2002.

JKP Prodnik d.o.o.

Št. 1/2002 Ob-73841
1. Naročnik: Zdravstveni dom Cerkni-

ca - Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Cesta 4. maja

17, 1380 Cerknica.
3. Datum izbire: 29. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozi di-

aliznih bolnikov; predviden obseg
166.920 km letno.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 90%, reference 5%,
vozni park 5%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Avtotaksi Petan Bo-
jan s.p. Cerknkca, Cesta 4. maja 29.

7. Pogodbena vrednost: cena za km
je 89,21 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 95 SIT, 87 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: zahtevek za revizijo umaknjen.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 1. 7. 2002.
Zdravstveni dom Cerknica -

Loška dolina

Št. 64-02-1075/02 Ob-73843
1. Naročnik: Občina Dobrova-Polhov

Gradec.
2. Naslov naročnika: Ulica Vladimirja

Dolničarja 2, 1356 Dobrova, tel./faks.:
01/364-13-58.

3. Datum izbire: 17. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

dnevnih prevozov učencev OŠ Dobrova
in OŠ Polhov Gradec po šolskem kole-
darju za šolsko leto 2002/2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: obravnava se posamezna
razpisna relacija:

– ponudbena cena 50%,
– fiksnost cene 30%,
– reference 10%,
– druge ugodnosti 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– LPP d.o.o., Celovška 160, Ljubljana,
– Dtours d.o.o., Šišenska 42, Ljublja-

na,
– School servis - Šolski servis d.o.o.,

Reboljeva 2, Ljubljana,
– Cepon Jože s.p., Butajnova 21/a,

Horjul.
7. Pogodbena vrednost: skupno

34,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: najvišja 950.000 SIT in najnižja
670.000 SIT mesečno.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Občina Dobrova-Polhov Gradec

Št. 03/2002 Ob-73855
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,

2000 Maribor, tel. 02/23-55-280, faks
02/23-55-211.

3. Datum izbire: 17. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve či-

ščenja stavb.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je prejel dve po-
nudbi. Ena ponudba je bila nepravilna, saj
ni vsebovala vse dokumentacije, ki je bila
zahtevana v razpisni dokumentaciji. Naroč-
niku je ostala samo ena pravilna ponudba,
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zato glede na prvi odstavek 76. člena ZJN
ni opravil izbire.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 7. 2002.
Univerza v Mariboru

Št. 04/2002 Ob-73856
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,

2000 Maribor, tel. 02/23-55-280, faks
02/23-55-211.

3. Datum izbire: 17. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve

vzdrževanja in druge storitve.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je prejel dve po-
nudbi. Ena ponudba je bila nepravilna, saj
ni vsebovala vse dokumentacije, ki je bila
zahtevana v razpisni dokumentaciji. Naroč-
niku je ostala samo ena pravilna ponudba,
zato glede na prvi odstavek 76. člena ZJN
ni opravil izbire.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 7. 2002.
Univerza v Mariboru

Št. 90315-4/2002-14 Ob-73862
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Geodetska uprava Republike Slo-
venije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Datum izbire: 26. 4. 2002 in 10. 6.
2002.

4. Vrsta in obseg storitev:
4.1. Podpora programski rešitvi

zemljiškega katastra (PP INKAT);
4.2. Podpora programski rešitvi

zemljiškega katastra (PP GEKAT, GE-
OS);

4.3. Podpora programskim rešitvam
zemljiškega katastra (lokalni nivo: PP
DEVO, PP EDIT_DKN, PP EDIT; central-
ni nivo) in katastra stavb;

4.4. Podpora aplikacij in baz podat-
kov registra prostorskih enot ter tehnič-

na pomoč uporabnikom registra pro-
storskih enot.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, kvalifikacije ponudni-
kov in podizvajalcev, reference vodje nalo-
ge in sodelujočih strokovnjakov, metodo-
loški pristop.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Podpora programski rešitvi zemljiške-
ga katastra (PP INKAT): izvajalec je Krim
d.o.o., Pod hribom cesta III 3, 1290 Gro-
suplje,

– Podpora programski rešitvi zemljiške-
ga katastra (PP GEKAT, GEOS): izvajalec
je Monolit d.o.o., Letališka 17, 1000 Ljub-
ljana,

– Podpora programskim rešitvam zem-
ljiškega katastra (lokalni nivo: PP DEVO,
PP EDIT_DKN, PP EDIT; centralni nivo) in
katastra stavb: izvajalec je Igea d.o.o., Ko-
prska 94, 1000 Ljubljana,

Podpora aplikacij in baz podatkov re-
gistra prostorskih enot ter tehnična pomoč
uporabnikom registra prostorskih enot: iz-
vajalec je Aster d.o.o., Nade Ovčakove uli-
ca 1, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– 16,600.000 SIT,
– 6,892.300 SIT,
– 53,237.079 SIT,
– 5,800.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: podizvajalec sode-
luje pri drugi in tretji nalogi. Pri drugi nalogi
izvaja podizvajalec 70%, pri tretji pa 1,7%
vrednosti celotne naloge.

9. Število prejetih ponudb: za vsako
nalogo sta prejeti po dve ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

Vrednost najvišjih ponudb:
– 19,650.230 SIT,
– 7,560.000 SIT,
– 55,850.000 SIT,
– 9,000.000 SIT.
Vrednost najnižjih ponudb je navedena

v 7. točki  te objave.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 7. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 203-037-10/02-1 Ob-73894
1. Naročnik: Inštitut za varovanje zdra-

vja Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/24-41-400, tele-
faks 01/24-41-447.

3. Datum izbire: 30. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: tiskanje pu-

blikacije Zbirka navodil za uporabo
zdravil.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna končna cena stori-
tve javnega naročila, ki je podana v ponud-
bi; kakovost ponudnikovega vzorca istovr-
stne ali podobne publikacije in vzorca pa-
pirja, ki ga je ponudnik uporabil pri izdelavi
pogodbene publikacije; čas izvedbe stori-

tve, ki ga je ponudnik navedel v ponudbi,
če ni daljši od sklenitve pogodbe.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno: Present d.o.o.,
Dolenjska cesta 43, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 13,200.000
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 17,553.000 SIT, 13,200.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 7. 2002.
Inštitut za varovanje zdravja

Republike Slovenije

Št. 40308/02/2002/25-6 Ob-73939
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov naročnika: Občina Škofljica,

Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, faks
01/366-78-72, e-pošta: obcina.skoflji-
ca@moj.net.

3. Datum izbire: 1. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev ter kraj iz-

vedbe: oddana so dela v celoti za izva-
janje rednega vzdrževanja varstva in
obnavljanja lokalnih cest in javnih poti
na območju Občine Škofljica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference. Izbrani iz-
vajalec je v celoti ponudil najugodnejšo po-
nudbo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: CPL d.d., Stolpniška
10, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: letno ca.
20,000.000 SIT, dela oddana do leta
2004.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 2. 7. 2002.
Občina Škofljica

Št. 3/S Ob-73976
1. Naročnik: EPPS elektronsko pismo

Pošte Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta v Mestni

log 81, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 5. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve

vzdrževanja opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: razpis razveljavljen.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je

naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /



Stran 5068 / Št. 60-61 / 12. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 7. 2002.
EPPS, d.o.o.

Št. 380-05-3/2002-6 Ob-73978

1. Naročnik: Mestna občina Nova Gori-
ca.

2. Naslov naročnika: Trg Edvarda Kar-
delja 1, 5000 Nova Gorica.

3. Datum izbire: 4. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

avtobusnih prevozov osnovnošolskih
otrok s stalnim bivališčem v Mestni ob-
čini Nova Gorica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik ni izbral nobene-
ga ponudnika, ker je bila ena ponudba ne-
pravilna, ostala ponudnika pa sta ponudbo
dostavila za posamezne sklope, vendar za
noben sklop in razpisano območje nista
prispeli po dve ponudbi, tako da ni bilo
možno opraviti izbire, kot to zahteva 76.
člen zakona o javnih naročilih, zato je na-
ročnik pričel novi postopek.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka prve faze ome-

njenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 7. 2002.
Mestna občina Nova Gorica

Št. 17123-308/112-01 Ob-74032

1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za notranje zadeve.

2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 472-40-54, faks št.:
472-57-91.

3. Datum izbire: 16. 1. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet jav-

nega naročila je cenitev nepremičnin, in
sicer:

Sklop 1:
– cenitev poslovne stavbe Policijske

uprave Postojna,
– cenitev dela kompleksa bivše vo-

jašnice v Velikem otoku pri Postojni.
Sklop 2:
– cenitev objekta Postaje mejne po-

licije Kranjska Gora v Kranjski Gori.
Sklop 3:
– cenitev poslovno-stanovanjskega

objekta v Mokronogu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: (v primeru, da naročnik ni
izbral izvajalca, se navede razlog za za-
ključek postopka brez dodelitve naroči-
la):

Glede na priznano sposobnost izvajal-
ca, ugotovljeno z javnim razpisom za odda-
jo naročila storitve po omejenem postopku
(1. faza) Servisa skupnih služb Vlade št.
466-4/01, za priznanje sposobnosti za vre-
dnotenje državnega premoženja (izbor ce-
nilcev): nepremičnin (poslovnih prostorov,
stanovanj in stanovanjskih hiš, premožnih
objektov, stavbnih zemljišč) in premičnin
(prevoznih sredstev, opreme poslovnih
prostorov in stanovanj) je na povabilo k
oddaji ponudbe prispelo 10 ponudb. Na-
ročnik je ugotovil, da so v ponudbah pre-
dloženi vsi zahtevani dokumenti in obrazci
ter da so le-ti ustrezni. Vse ponudbe so
prispele pravočasno. Naročnik je ponudbe
ocenil na osnovi merila “cena“ ter po posa-
meznih sklopih izbral najcenejšo ponudbo
kandidata, kot je navedeno v 6. točki te
objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za sklop 1: Nikolaja Kogovšek Gil-
čvert, Mokrška 17, 1000 Ljubljana,

– za sklopa 2 in 3: mag. Žarko Povše,
Smolejna vas 78, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost:
Pogodbena vrednost za sklop 1 znaša

250.000 SIT bruto - z vključenim 15% dav-
kom od osebnih prejemkov.

Pogodbena vrednost za sklopa 2 in 3
znaša 136.000 SIT bruto – z vključenim
15% davkom od osebnih prejemkov.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: (podatke od 4. do 10. točke se
navede za vsako pogodbo posebej, če je
bilo naročilo oddano po sklopih!):

Za sklop 1:
– vrednost najvišje ponudbe:

1,660.000 SIT,
– vrednost najnižje ponudbe: 250.000

SIT.
Za sklop 2:
– vrednost najvišje ponudbe: 180.000

SIT,
– vrednost najnižje ponudbe: 68.000

SIT.
Za sklop 3:
– vrednost najvišje ponudbe: 220.000

SIT,
– vrednost najnižje ponudbe: 68.000

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: povabilo k oddaji ponudbe je bilo
poslano dne 21. 12. 2001.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 11/01.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 4. 7. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

ZJN-18
Zahteva za objavo javnega

natečaja

Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja

Ob-73854
1. Naročnik: MŠZŠ, Ministrstvo za šol-

stvo, znanost in šport RS, Trg OF 13, Ljub-
ljana, Mestna občina Murska Sobota, Kor-
doševa 2, Murska Sobota ter IZS, Inženir-
ska zbornica Sloveije, MSA, Matična sekci-
ja arhitektov, urbanistov in krajinskih
arhitektov, Dunajska 104, Ljubljana, v so-
delovanju z strokovnimi društvi DAM DUPPS
in DKAS.

2. Naslov naročnika: IZS MSA, Dunaj-
ska 104, Ljubljana, tel. 01/566-24-56, faks
01/565-74-05, e-pošta: izs.msa@siol.net.

3. Predmet natečaja: javni državni
anonimni enostopenjski natečaj za idej-
no urbanitično arhitekturno rešitev Eko-
nomske šole Murska Sobota.

4. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva natečajno gradivo in
dodatne informacije: IZS-MSA, Dunajska
104, Ljubljana, Breda Bonač Arko, tel. 01/
566-24-56, faks 01/565-74-05, e-pošta:
izs.msa@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobo dodatne infor-
macije: od 15. 7. do vključno 31. 7. 2002
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 15.000 SIT
nakažite na TRR račun IZS MSA št. 03100-
1000014228 pri SKB d.d. Ljubljana s pri-
pisom “natečaj Srednja šola Murska Sobo-
ta” do vključno 31. 7. 2002.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 10. 2002 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ekonomska šola Murska So-
bota, Slovenska ulica 11, 9000 Murska So-
bota.

6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je na-
tečaj rezerviran za določene poklice: uni-
verzitetni diplomirani inženirji arhitekture ter
v skladu z razpisnimi pogoji.

7. Merila za ocenjevanje ponudb: do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

8. Kjer je potrebno, imena članov žiri-
je, ki bo ocenjevala ponudbe: Štefan Har-
kai, prof, ravnatelj Ekonomske šole Murska
Sobota; Marina Cankar, udia, državni pod-
sekretar MŠZŠ, Anton Stihec, svetovalec
župana MO MS, Branko Čepič, udia, Tadej
Glažar, udia, Darja Matjašec, udika, Judita
Thaler, udia; namestnika: Mira Koren Mlač-
nik, udia, Aleksander Jakopin, udia; poro-
čevalec Ivo Bošnjakovič, udia; skrbnica An-
gelca Dokl-Mir, udia.

9. Napoved, ali je odločitev žirije obve-
zujoča za naročnika: da.

10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad: 1. nagrada 3,000.000 SIT, 2. na-
grada 1,920.000 SIT, 3. nagrada
1,200.000 SIT, 3 odkupi po 600.000 SIT.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 60-61 / 12. 7. 2002 / Stran 5069

Javni razpisi

Popravki
Ob-74004

V javnih razpisih za ugodnejše kredite ma-
lim in srednje velikim podjetjem v letu 2002,
objavljenih v Uradnem listu RS, št. 55-56 z
dne 28. 6. 2002, Ob-72994 se v preambuli
pred besedo »objavlja »doda naslednji tekst
ter Splošnih pogojev poslovanja (05/02)
in na podlagi Programa ukrepov za spod-
bujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2002-2006, Ministrstvo za
gospodarstvo (27. 3. 2002),

Vsi navedeni zneski so v bruto vrednostih.
11. Kjer je mogoče, podrobnosti o pla-

čilih vsem udeležencem natečaja: vsak
udeleženec prejme odškodnino v višini
240.000 SIT bruto v skladu z razpisnimi
pogoji.

12. Napoved, ali bodo zmagovalcu do-
deljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja: da.

13. Morebitne druge informacije o na-
tečaju: vse ostale informacije so razvidne iz
razpisnega gradiva, ki je objavljeno na splet-
ni strani http://www.arhiforum.com.

14. Datum objave predhodnega razpi-
sa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

IZS-MSA, Ljubljana

pod Ob-72996 se v preambuli pred be-
sedo »objavljata« doda naslednji tekst ter
na podlagi Programa ukrepov za spod-
bujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2002-2006, Ministrstvo za
gospodarstvo (27. 3. 2002),

pod Ob-72997 se v preambuli pred be-
sedo »objavljata« doda naslednji tekst ter
na podlagi Programa ukrepov za spod-
bujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2002-2006, Ministrstvo za
gospodarstvo (27. 3. 2002).

V točki 2.1 se besede »v Republiki Slo-
veniji« zamenjajo na območju občin Bre-
žice, Krško in Sevnice.

Javni sklad RS za razvoj
malega gospodarstva

Št. 511-9/2002 Ob-73996
Na podlagi Uredbe o izvajanju srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (Cefta) ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 11 k

CEFTA (Uradni list RS, št. 110/01) in na podlagi 6. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št.
107/01) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

r a z p i s
za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v skladu z Uredbo
o izvajanju srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (Cefta) ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 11 k CEFTA

(Uradni list RS, št. 110/01).
I. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, (v nadaljnjem besedilu ministrstvo), objavlja v skladu s prilogami 4, 11, 16, 21 26

32 in 34 uredbe o izvajanju srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (Cefta) ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 11 k
CEFTA (Uradni list RS, št. 110/01), naslednje količine blaga, ki se delijo po sistemu dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot.

1. Za uvoz iz Republike Bolgarije

Tarifna Poimenovanje Količina(t) Obdobje (rok)
oznaka (1) uvoza
0406 Sir in skuta
0406 90 – Sir, drug 25 31. 12. 2002

(1) Kjer je navedena razpisana količina le v okviru štirimestne ali šestmestne tarifne oznake, je dovoljen uvoz za vse tarifne podštevilke
v okviru navedene tarifne oznake.

2. Za uvoz iz Češke Republike

Tarifna Poimenovanje Količina(t) Obdobje (rok)
oznaka (1) uvoza
2204 Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen tistega iz

tar. št. 2009  500 hl 31.12.2002
2204 10 – Peneča vina :

– – z dejansko vsebnostjo alkohola najmanj 8,5 vol.%:
2204 10 19 – – – druga

– – druga:
2204 10 99 – – – druga

– Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je ustavljena z dodajanjem alkohola:
2204 21 – – v posodah do vključno 2 l:

– – – drugo:
– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola največ 13 vol.%:
– – – – – druga:

2204 21 79 – – – – – – bela
2204 21 80 – – – – – – druga

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 13 vol.% pa do vključno 15 vol.%:
– – – – – kakovostna in vrhunska vina iz posameznih regij:

2204 21 81 – – – – – – bela
2204 21 82 – – – – – – druga

– – – – – druga:
2204 21 83 – – – – – – bela
2204 21 84 – – – – – – druga

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 15 vol.% pa do vključno 18 vol.%:
2204 21 94 – – – – – druga

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 18 vol.% pa do vključno 22 vol.%:
2204 21 98 – – – – – druga
2204 21 99 – – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 22 vol.%. 
2204 29 – – drugo:
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Tarifna Poimenovanje Količina(t) Obdobje (rok)
oznaka (1) uvoza
2204 29 10 – – – vino, razen tistega, ki spada pod tar. podšt. 2204 10, v steklenicah z žičnimi košaricami;

drugače polnjeno vino zaradi dodatnega tlaka zaradi ogljikovega dioksida v raztopini,
med 1 in 3 bari, merjeno pri temperaturi 20 °C
– – – drugo:
– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol.%:
– – – – – druga:
– – – – – – bela:

2204 29 65 – – – – – – – drugje
– – – – – – druga:

2204 29 75 – – – – – – – drugje
– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 13 vol.% pa do vključno 15 vol.%:
– – – – – kakovostna in vrhunska vina, pridelana v vinorodnih okoliših:

2204 29 81 – – – – – – bela
2204 29 82 – – – – – – druga

– – – – – druga:
2204 29 83 – – – – – – bela
2204 29 84 – – – – – – druga

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 15 vol.% pa do vključno 18 vol.%:
2204 29 94 – – – – – druga

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 18 vol.% pa do vključno 22 vol.%:
2204 29 98 – – – – – druga
2204 29 99 – – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 22 vol.%. 
2204 30 – Drug grozdni mošt

 (1) Kjer je navedena razpisana količina le v okviru štirimestne ali šestmestne tarifne oznake, je dovoljen uvoz za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.

3. Za uvoz iz Republike Madžarske

Tarifna Poimenovanje Količina(t) Obdobje (rok)
oznaka (1) uvoza
0406 Sir in skuta 200 t 31. 12. 2002

0406 40 – Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi nastale v jedru sira
0406 90 – Sir, drug:

– – drugi:
– – – feta:

0406 90 31 – – – – iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih ali drugih trdnih kontejnerjih s slanico
ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože
– – – drugo:

0406 90 50 – – – – siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih s slanico ali v mehovih
iz ovčje ali kozje kože

2204 Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen tistega
iz tar. št. 2009 5.000 hl 31. 12. 2002
– Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je ustavljena z dodajanjem alkohola:

2204 21 – – v posodah do vključno 2 l:
– – – drugo:
– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola največ 13 vol.%:
– – – – – kakovostna in vrhunska vina, ki se pridelujejo v vinorodnih okoliših:
– – – – – – bela:

2204 21 38(2) – – – – – – – drugje
– – – – – – druga:

2204 21 78(2) – – – – – – – drugje
– – – – – druga:

2204 21 79 – – – – – – bela
2204 21 80 – – – – – – druga

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 13 vol.% pa do vključno 15 vol.%:
– – – – – kakovostna in vrhunska vina iz posameznih regij:

2204 21 81 – – – – – – bela
2204 21 82 – – – – – – druga

– – – – – druga:
2204 21 83 – – – – – – bela

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 15 vol.% pa do vključno 18 vol.%:
2204 21 93 – – – – – Tokay (aszu in szamorodni)
2204 21 94 – – – – – druga

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 18 vol.% pa do vključno 22 vol.%:
2204 21 97 – – – – – Tokay (aszu in szamorodni)
2204 29 – – drugo:

– – – drugo:
– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol.%:
– – – – – kakovostna in vrhunska vina, pridelana v vinorodnih okoliših:
– – – – – – druga:
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Tarifna Poimenovanje Količina(t) Obdobje (rok)
oznaka (1) uvoza
2204 29 58(2) – – – – – – – drugje

– – – – – druga:
– – – – – – bela:

2204 29 65 – – – – – – – drugje
– – – – – – druga:

2204 29 75 – – – – – – – drugje
– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 13 vol.% pa do vključno 15 vol.%:
– – – – – kakovostna in vrhunska vina, pridelana v vinorodnih okoliših:

2204 29 81 – – – – – – bela
2204 29 82 – – – – – – druga

– – – – – druga:
2204 29 83 – – – – – – bela

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 15 vol.% pa do vključno 18 vol.%:
2204 29 93 – – – – – Tokay (Aszu in Szamorodni)
2204 29 94 – – – – – druga

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 18 vol.% pa do vključno 22 vol.%:
2204 29 97 – – – – – Tokay (aszu in szamorodni)

 (1) Kjer je navedena razpisana količina le v okviru štirimestne ali šestmestne tarifne oznake, je dovoljen uvoz za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake

4. Za uvoz iz Republike Poljske

Tarifna Poimenovanje Količina(t) Obdobje (rok)
oznaka (1) uvoza
0406 Sir in skuta 100 31. 12. 2002
0406 40 – Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi nastale v jedru sira
0406 90 – Sir, drug:

– – drugi:
– – – drugo:
– – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas.% in vsebnostjo vode,
izračunane v nemaščobni snovi:

0406 90 93 – – – – – – več kot 72 mas.%
0406 90 99 – – – – – drugo

(1) Kjer je navedena razpisana količina le v okviru štirmestne tarifne oznake, je dovoljen uvoz za vse tarifne podštevilke v okviru
navedene tarifne oznake.

1. Za uvoz Republike Slovaške

Tarifna Poimenovanje Količina(t) Obdobje (rok)
oznaka (1) uvoza
0406 Sir in skuta 25 (t) 31. 12. 2002
2204 Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt,

razen tistega iz tar. št. 2009 1.500 hl 31. 12. 2002
2204 10 – Peneča vina :

– – z dejansko vsebnostjo alkohola najmanj 8,5 vol.%:
2204 10 19 – – – druga

– – druga:
2204 10 99 – – – druga

– Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je ustavljena z dodajanjem alkohola:
2204 21 – – v posodah do vključno 2 l:

– – – drugo:
– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola največ 13 vol.%:
– – – – – druga:

2204 21 79 – – – – – – bela
2204 21 80 – – – – – – druga

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 13 vol.% pa do vključno 15 vol.%:
– – – – – kakovostna in vrhunska vina iz posameznih regij:

2204 21 81 – – – – – – bela
2204 21 82 – – – – – – druga

– – – – – druga:
2204 21 83 – – – – – – bela
2204 21 84 – – – – – – druga

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 15 vol.% pa do vključno 18 vol.%:
2204 21 94 – – – – – druga

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 18 vol.% pa do vključno 22 vol.%:
2204 21 98 – – – – – druga
2204 21 99 – – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 22 vol.%. 
2204 29 – – drugo:
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Tarifna Poimenovanje Količina(t) Obdobje (rok)
oznaka (1) uvoza
2204 29 10 – – – vino, razen tistega, ki spada pod tar. podšt. 2204 10, v steklenicah z žičnimi

košaricami; drugače polnjeno vino zaradi dodatnega tlaka zaradi ogljikovega dioksida
v raztopini, med 1 in 3 bari, merjeno pri temperaturi 20 °C
– – – drugo:
– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol.%:
– – – – – druga:
– – – – – – bela:

2204 29 65 – – – – – – – drugje
– – – – – – druga:

2204 29 75 – – – – – – – drugje
– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 13 vol.% pa do vključno 15 vol.%:
– – – – – kakovostna in vrhunska vina, pridelana v vinorodnih okoliših:

2204 29 81 – – – – – – bela
2204 29 82 – – – – – – druga

– – – – – druga:
2204 29 83 – – – – – – bela
2204 29 84 – – – – – – druga

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 15 vol.% pa do vključno 18 vol.%:
2204 29 94 – – – – – druga

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 18 vol.% pa do vključno 22 vol.%:
2204 29 98 – – – – – druga
2204 29 99 – – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 22 vol.%. 
2204 30 – Drug grozdni mošt

(1) Kjer je navedena razpisana količina le v okviru štirimestne ali šestmestne tarifne oznake, je dovoljen uvoz za vse tarifne podštevilke
v okviru navedene tarifne oznake.

II. Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po objavi razpisa v
Uradnem listu RS. Ponudbe se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).

Ponudbe se posredujejo na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni
list RS, št. 107/01).

Vsak ponudnik lahko za razpisano količino vloži največ do tri ponudbe z različnimi ponudbenimi cenami in količinami, v skladu z drugim
odstavkom 7. člena uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot. Vsaka ponudba je zavezujoča.

Agencija pošlje ponudniku obvestilo o dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik, je dolžan v roku 30 dni po
prejemu obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdraženo količino.
Po plačilu celotnega zneska za izdraženo količino, izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini blaga. Uvoz dodeljene količine
blaga je možen le na podlagi potrdila agencije o dodeljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži carinskemu organu skupaj z deklaracijo
za vnos blaga v carinski postopek.

Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovana z upravnimi koleki v višini 800
SIT.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 50-154/2002 Ob-73997
Na podlagi Uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in

njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi
zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000),
(Uradni list RS, št. 111/01) in na podlagi 6. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 107/01),
objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

r a z p i s
za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v skladu z Uredbo
o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi

državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi
zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu

(Bruselj, 22. 5. 2000)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, (v nadaljnjem besedilu ministrstvo), objavlja v skladu s prilogo 1 uredbe o izvajanju

Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki
delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med
komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000), (Uradni list RS, št. 111/01), naslednje
količine blaga, ki se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot.

Tarifna Poimenovanje Količina(t) Obdobje (rok)
oznaka (1) uvoza
0403 Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko 300 31. 12. 2002

in smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano
ali z dodanim sadjem, lupinastim sadjem ali kakavom

0403 10 – Jogurt:
– – nearomatiziran ali brez dodanega sadja, lešnikov ali kakava:
– – – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob:

0403 10 11 – – – – do vključno 3 mas.%
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Tarifna Poimenovanje Količina(t) Obdobje (rok)
oznaka (1) uvoza
0403 10 13 – – – – več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%
0403 10 19 – – – – več kot 6 mas.%

– – – drugo, z vsebnostjo maščob:
0403 10 31 – – – – do vključno 3 mas.%
0403 10 33 – – – – več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%
0403 10 39 – – – – več kot 6 mas.%
0406 Sir in skuta
0406 40 – Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi nastale v jedru sira  100 31. 12. 2002
0406 90 – Sir, drug 150 31. 12. 2002

(1) Kjer je navedena razpisana količina le v okviru štirimestne ali šestmestne tarifne oznake, je dovoljen uvoz za vse tarifne podštevilke
v okviru navedene tarifne oznake.

II. Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po objavi razpisa v
Uradnem listu RS. Ponudbe se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).

Ponudbe se posredujejo na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni
list RS, št. 107/01).

Vsak ponudnik lahko za razpisano količino vloži največ do tri ponudbe z različnimi ponudbenimi cenami in količinami, v skladu z drugim
odstavkom 7. člena uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot. Vsaka ponudba je zavezujoča.

Agencija pošlje ponudniku obvestilo o dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik, je dolžan v roku 30 dni po
prejemu obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdraženo količino.
Po plačilu celotnega zneska za izdraženo količino, izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini blaga. Uvoz dodeljene količine
blaga je možen le na podlagi potrdila agencije o dodeljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži carinskemu organu skupaj z deklaracijo
za vnos blaga v carinski postopek.

Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovana z upravnimi koleki v višini
800 SIT.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 513-5/2002 Ob-73998
Na podlagi Uredbe o določitvi carinskih kvot za leto 2002 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT) (Uradni list RS, št.

111/01) in na podlagi 6. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 107/01) objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

r a z p i s
za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v skladu z Uredbo

o določitvi carinskih kvot za leto 2002 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT)
I. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, (v nadaljnjem besedilu ministrstvo), objavlja v skladu s prilogo 1 uredbe o določitvi

carinskih kvot za leto 2002 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT) (Uradni list RS, št. 111/01) naslednje količine blaga, ki
se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot.

Tarifna Poimenovanje Količina(t) Obdobje (rok)
oznaka (1) uvoza (2)
0203 Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno  1.555 do 30. 9. 2002

– Sveže ali ohlajeno:
0203 11 – – trupi in polovice s kožo:
0203 11 10 – – – domačih prašičev
0203 11 90 – – – drugo
0203 12 – – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

– – – domačih prašičev:
0203 12 11 – – – – šunke in njihovi kosi
0203 12 19 – – – – plečeta in njihovi kosi
0203 12 90 – – – drugo
0203 19 – – drugo:

– – – domačih prašičev:
0203 19 11 – – – – prednji deli in njihovi kosi
0203 19 13 – – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi
0203 19 15 – – – – prsa s potrebušino in maščobo, kosi

– – – – drugo:
0203 19 55 – – – – – brez kosti
0203 19 59 – – – – – drugo
0203 19 90 – – – drugo

– Zamrznjeno: 778 do 30. 9. 2002
0203 21 – – trupi in polovice:
0203 21 10 – – – domačih prašičev
0203 21 90 – – – drugo
0203 22 – – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

– – – domačih prašičev:
0203 22 11 – – – – šunke in njihovi kosi
0203 22 19 – – – – plečeta in njihovi kosi
0203 22 90 – – – drugo
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Tarifna Poimenovanje Količina(t) Obdobje (rok)
oznaka (1) uvoza (2)
0203 29 – – drugo:

– – – domačih prašičev:
0203 29 11 – – – – prednji deli in njihovi kosi
0203 29 13 – – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi
0203 29 15 – – – – prsa s potrebušino in maščobo, kosi

– – – – drugo:
0203 29 55 – – – – – brez kosti
0203 29 59 – – – – – drugo
0203 29 90 – – – drugo
0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni; 83

užitna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih klavničnih izdelkov
– Meso, prašičje:

0210 11 – – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
– – – domačih prašičev:
– – – – nasoljena ali v slanici:

0210 11 11 – – – – – šunke in njihovi kosi
0210 11 19 – – – – – plečeta in njihovi kosi

– – – – posušena ali prekajena:
0210 11 31 – – – – – šunke in njihovi kosi
0210 11 39 – – – – – plečeta in njihovi kosi
0210 11 90 – – – drugo
0210 12 – – prsi s potrebušnino in njihovi kosi:

– – – domačih prašičev:
0210 12 11 – – – – soljene ali v slanici
0210 12 19 – – – – sušene ali prekajene
0210 12 90 – – – drugo
0210 19 – – drugo:

– – – domačih prašičev:
– – – – soljeno ali v slanici:

0210 19 10 – – – – – prekajene prašičje polovice ali njihovi kosi
0210 19 20 – – – – – prekajene skrajšane polovice (tričetrtinske stranice) ali srednji deli
0210 19 30 – – – – – prednji deli in njihovi kosi
0210 19 40 – – – – – ledja in njihovi kosi

– – – – – drugo:
0210 19 51 – – – – – – brez kosti
0210 19 59 – – – – – – drugo

– – – – sušeno ali prekajeno:
0210 19 60 – – – – – prednji deli in njihovi kosi
0210 19 70 – – – – – ledja in njihovi kosi

– – – – – drugo:
0210 19 81 – – – – – – brez kosti
0210 19 89 – – – – – – drugo
0210 19 90 – – – drugo
0210 20 – Meso, goveje: 15
0210 20 10 – – s kostmi
0210 20 90 – – brez kosti
0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil 50

– V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z več kot 1,5 mas.% maščobe:
0402 21 – – brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:

– – – z vsebnostjo maščob do vključno 27 mas.%:
0402 21 11 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

– – – – drugo:
0402 21 17 – – – – – z vsebnostjo maščob do vključno 11 mas.%
0402 21 19 – – – – – z vsebnostjo maščob več kot 11 mas.% pa do vključno 27 mas.%

– – – z vsebnostjo maščob nad 27 mas.%:
0402 21 91 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg
0402 21 99 – – – – drugo
0405 Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi 50
0405 10 – Maslo:

– – z vsebnostjo maščob do vključno 85 mas.%:
– – – naravno maslo:

0405 10 11 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1kg
0405 10 19 – – – – drugo
0405 10 30 – – – rekombinirano maslo
0405 10 50 – – – sirotkino maslo
0405 10 90 – – drugo
0405 20 – Mlečni namazi:
0405 20 10 – – z vsebnostjo maščob 39 mas.% ali več, vendar z manj kot 60 mas.% maščobe
0405 20 30 – – z vsebnostjo maščob 60 mas.% ali več, pa do vključno 75 mas.% maščobe
0405 20 90 – – z vsebnostjo maščob več kot 75 mas.%, vendar z manj kot 80 mas.% maščobe
0405 90 – Drugo:
0405 90 10 – – z vsebnostjo maščob 99,3 mas.% ali več maščobe, ter z največ 0,5 mas.% vode
0405 90 90 – – drugo
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(1) Kjer je navedena razpisana količina le v okviru štirimestne ali šestmestne tarifne oznake, je dovoljen uvoz za vse tarifne
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

(2) Pri količinah, pri katerih obdobje uvoza ni navedeno, velja rok uvoza 31. 12. 2002.
II. Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po objavi razpisa v

Uradnem listu RS. Ponudbe se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).

Ponudbe se posredujejo na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot
(Uradni list RS, št. 107/01).

Vsak ponudnik lahko za razpisano količino vloži največ do tri ponudbe z različnimi ponudbenimi cenami in količinami, v skladu z
drugim odstavkom 7. člena uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot. Vsaka ponudba je zavezujoča.

Agencija pošlje ponudniku obvestilo o dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik, je dolžan v roku 30 dni po
prejemu obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdraženo
količino. Po plačilu celotnega zneska za izdraženo količino, izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini blaga. Uvoz dodeljene
količine blaga je možen le na podlagi potrdila agencije o dodeljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži carinskemu organu skupaj z
deklaracijo za vnos blaga v carinski postopek.

Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovana z upravnimi koleki v višini
800 SIT.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 50-150/2002 Ob-73999

Na podlagi Uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo (Uradni list RS, št. 111/01)
in na podlagi 6. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 107/01) objavlja Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

r a z p i s
za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v skladu z

Uredbo o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
I. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, (v nadaljnjem besedilu ministrstvo), objavlja v skladu s prilogo 2 uredbe o

izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo (Uradni list RS, št. 111/01) naslednje količine blaga,
ki se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot.

Tarifna Poimenovanje Količina(t) Obdobje (rok)
oznaka (1) uvoza

0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno 50 31. 12. 2002
0203 Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno 100 31. 12. 2002

(1) Kjer je navedena razpisana količina le v okviru štirimestne ali šestmestne tarifne oznake, je dovoljen uvoz za vse tarifne
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

II. Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po objavi razpisa v
Uradnem listu RS. Ponudbe se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).

Ponudbe se posredujejo na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot
(Uradni list RS, št. 107/01).

Vsak ponudnik lahko za razpisano količino vloži največ do tri ponudbe z različnimi ponudbenimi cenami in količinami, v skladu z
drugim odstavkom 7. člena uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot. Vsaka ponudba je zavezujoča.

Agencija pošlje ponudniku obvestilo o dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik, je dolžan v roku 30 dni po
prejemu obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdraženo
količino. Po plačilu celotnega zneska za izdraženo količino, izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini blaga. Uvoz dodeljene
količine blaga je možen le na podlagi potrdila agencije o dodeljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži carinskemu organu skupaj z
deklaracijo za vnos blaga v carinski postopek.

Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovana z upravnimi koleki v višini
800 SIT.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 50-153/2002 Ob-74000

Na podlagi Uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo in začasni uporabi
sprememb in dopolnitev protokola 3 Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (Uradni list RS, št.
110/01) in na podlagi 6. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 107/01) objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

r a z p i s
za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v skladu z

Uredbo o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo in začasni uporabi
sprememb in dopolnitev protokola 3 Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo

I. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavlja v skladu s prilogo 2 uredbe o
izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo in začasni uporabi sprememb in dopolnitev
protokola 3 Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (Uradni list RS, št. 110/01) naslednje količine
blaga, ki se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot.
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Tarifna Poimenovanje Količina(t) Obdobje (rok)
oznaka (1) uvoza
0406 Sir in skuta 50 31. 12. 2002
0406 90 – Sir, drug:

– – drugi:
0406 90 29 – – – kačkaval

– – – feta:
0406 90 31 – – – – iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih ali drugih trdnih kontejnerjih

s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože
0406 90 33 – – – – drugo

– – – drugo:
0406 90 50 – – – – siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih s slanico ali v mehovih iz ovčje

ali kozje kože
– – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. % in vsebnostjo vode,
izračunane v nemaščobni snovi:
– – – – – – več kot 47 mas. % pa do vključno 72 mas. %:
– – – – – – – drugi siri z vsebnostjo vode, izračunane nemaščobnih snovi:

0406 90 86 – – – – – – – – več kot 47 mas. % pa do vključno 52 mas. %
0406 90 87 – – – – – – – – več kot 52 mas. % pa do vključno 62 mas. %
0406 90 88 – – – – – – – – več kot 62 mas. % pa do vključno 72 mas. %

(1) Kjer je navedena razpisana količina le v okviru štirimestne tarifne oznake, je dovoljen uvoz za vse tarifne podštevilke v okviru
navedene tarifne oznake.

II. Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po objavi razpisa v
Uradnem listu RS. Ponudbe se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).

Ponudbe se posredujejo na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni
list RS, št. 107/01).

Vsak ponudnik lahko za razpisano količino vloži največ do tri ponudbe z različnimi ponudbenimi cenami in količinami, v skladu z drugim
odstavkom 7. člena uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot. Vsaka ponudba je zavezujoča.

Agencija pošlje ponudniku obvestilo o dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik, je dolžan v roku 30 dni po
prejemu obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdraženo količino.
Po plačilu celotnega zneska za izdraženo količino, izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini blaga. Uvoz dodeljene količine
blaga je možen le na podlagi potrdila agencije o dodeljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži carinskemu organu skupaj z deklaracijo
za vnos blaga v carinski postopek.

Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovana z upravnimi koleki v višini
800 SIT.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ob-73873
Na podlagi IX. poglavja Energetskega za-

kona (Ur. l. RS, št. 79/99), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01) in Pra-
vilnika o pogojih za dodeljevanje sredstev
za spodbujanje izrabe obnovljivih virov ener-
gije, učinkovite rabe energije in kogeneraci-
je (Ur. l. RS, št. 74/01), objavljamo

javni razpis
za dodelitev subvencij za študije

izvedljivosti projektov soproizvodnje
toplote in električne energije

1. Ime oziroma naziv in sedež neposre-
dnega uporabnika: Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Agencija Republike Slo-
venije za učinkovito rabo energije, Dimiče-
va 12, Ljubljana, tel. 01/300-69-90, faks
01/300-69-91.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
subvencioniranje študij izvedljivosti projek-
tov soproizvodnje toplote in električne ener-
gije. Za pridobitev subvencije za študijo iz-
vedljivosti projekta soproizvodnje toplote in
električne energije lahko kandidirajo maj-
hna in srednje velika podjetja in samostojni
podjetniki posamezniki, ki razmišljajo o na-
ložbi v tak projekt in nameravajo v letošnjem
letu izdelati študijo izvedljivosti zanj, predvi-
dena višina naložbe pa znaša najmanj 20

mio SIT. Višina subvencije, ki je podrobneje
podana v razpisni dokumentaciji, znaša v
odvisnosti od preliminarne višine stroškov
investicije od 250.000 SIT do največ
2,000.000 SIT. V okviru razpoložljivih sred-
stev tega razpisa se s subvencijo pokrije
prosilcu največ do polovice zneska, nave-
denega v pogodbi med njim in izvajalcem
študije.

Natančnejša merila in pogoji za odobri-
tev subvencioniranja so podani v razpisni
dokumentaciji.

3. Okvirna višina sredstev: na proračun-
ski postavki 2525-2346 je za subvencioni-
ranje predmeta razpisa predviden skupni
znesek v višini 12,000.000 SIT, od tega
5,000.000 SIT v letu 2002 in 7,000.000
SIT v letu 2003.

4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
od oktobra 2002 do konca julija 2003.

5. Rok v katerem lahko prosilci predloži-
jo vloge in način predložitve vlog: za vsako-
kratno odpiranje vlog bodo upoštevane vlo-
ge, ki bodo oddane najkasneje en delovni
dan pred odpiranjem do 15. ure v tajništvu
na naslovu Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Agencija Republike Slovenije za
učinkovito rabo energije, Dimičeva 12,
1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z naslovom prosilca, napisom “Vlo-
ga – Ne odpiraj!” in številko objave javnega

razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo
predmeta razpisa.

Neustrezno dostavljenih vlog komisija
ne bo obravnavala.

6. Naslov, prostor, datum in ura odpi-
ranja vlog: prvo odpiranje vlog bo v petek,
2. 8. 2002, nato pa vsak prvi delovni pet-
ek v mesecu do porabe razpisanih sred-
stev, na naslovu: Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Agencija za učinkovi-
to rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana,
ob 15. uri v sejni sobi Agencije. Odpiranja
vlog ne bodo javna. Podatek o višini preo-
stalih sredstev za naslednja odpiranja, bo
10 dni po vsakokratnem odpiranju dose-
gljiv po tel. 01/300-69-97 oziroma
01/300-69-90.

7. Prosilci bodo po vsakem odpiranju
vlog obveščeni o izidu javnega razpisa naj-
pozneje v 45 dneh od dneva odpiranja.

8. Prosilci lahko dvignejo brezplačno
razpisno dokumentacijo v tajništvu Agen-
cije Republike Slovenije za učinkovito ra-
bo energije, Dimičeva 12, Ljubljana, vsak
delavnik od 8. do 15. ure ali jo z navedbo
svojega polnega naslova naročijo na na-
slovu info.aure@gov.si, od koder jim bo
posredovana po elektronski pošti.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Agencije Republike Slovenije
za učinkovito rabo energije
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Št. 2040-1/2002-4 Ob-73895
1. Ime oziroma naziv in sedež nepo-

srednega uporabnika: Ministrstvo za in-
formacijsko družbo (MID), Langusova 4,
1508 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-80-00, telefaks 01/478-83-75,
http://www.gov.si/mid, e-pošta:
mid@gov.si.

2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki državne pomoči: na
osnovi dogovora o sodelovanju v projektu
e-šola ter planu programa Računalniško
opismenjevanje v letu 2002 Ministrstvo
za informacijsko družbo v sodelovanju z
Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport
objavlja natečaj za sodelovanje v pro-
jektu e-šola za leto 2002, ki bo pote-
kal predvidoma do junija 2004.

V okviru tega natečaja bo opremljeno
predvidoma 10-15 vzgojno-izobraževalnih
zavodov s strojno, programsko in komuni-
kacijsko opremo za priklop v internet.
Ocenjena skupna vrednost projekta je 60
milijonov SIT (v razponu od 3 do 7 milijo-
nov na vzgojno-izobraževalni zavod, ki bo-
do izvajali dejavnosti projekta e-šole.)
Sredstva ter izvedbo natečaja zagotovi Mi-
nistrstvo za informacijsko družbo.

Cilj projekta je približati in narediti upo-
rabo informacijske tehnologije ter znanj
dostopno kar najširšemu krogu ljudi.

V okviru projekta se izvajajo naslednje
dejavnosti uporabe informacijsko-komuni-
kacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT):

– uporaba IKT za potrebe dela in vsak-
danjega življenja,

– dostop do storitev interneta na javen
in brezplačen način,

– dostop do storitev interneta v okviru
dela zavoda (tako na zavodu kot tudi iz-
ven) in

– usposabljanje za znanja, potrebna za
učinkovito vključevanje v informacijsko
družbo.

Namen projekta je vzpostaviti čim ve-
čje število javno dostopnih točk po Slove-
niji za računalniško opismenjevanje vseh
državljanov RS.

a) Merila za vrednotenje prispelih po-
nudb:

– Dostopnost, urejenost in velikost
prostora za vzpostavitev t.i. e-učilnice v
okviru zavoda-kriterij EP;

– Vsebina načrta dejavnosti, ki se bo-
do izvajale v okviru projekta e-šola (osnov-
na izobraževanja o uporabi računalnika,
tematske delavnice, promocija dejavnosti
e-šole …)-kriterij EV;

– Dosedanje izkušnje zavoda v okviru
mednarodnih on-line projektov, izobraže-
vanja odraslih, projekta odprta šola-krite-
rij P;

– Oddaljenost od ostalih javno dosto-
pnih točk do interneta (http://e-toc-
ke.gov.si) – ne le e-šole-kriterij E;

– Velikost kraja-kriterij VK
Skupno število točk:
T= EP + EV + P + E + VK
Izbrane bodo lokacije, ki bodo prejele

največje število točk. Število lokacij bo
opredeljeno v skladu z razpoložljivimi
sredstvi, do porabe sredstev. Lokacije pa
bodo izbrane na podlagi razpršenosti po-

razdelitve (regionalna porazdelitev), tako
da bo na posameznem regionalnem po-
dročju lahko izbrana le ena lokacija in si-
cer tista, ki bo prejela največje število
točk.

b) Skupna okvirna predvidena sred-
stva: 60,000.000 SIT  v letu 2002.

c) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prija-
vitelj:

– zagotovitev prostora – e-učilnice v
okviru zavoda, ki bo dostopna za vse obi-
skovalce ob delavnikih od 15. do 19. ure
in soboto od 8. do 15. ure (prijavi priloži-
te tudi tloris zavoda z označenimi prostori
za e-šolo) in je/bo ustrezno komunikacij-
sko opremljena (do roka vzpostavitve de-
lovanja e-šole bo omogočen prenos po-
datkov s hitrostjo najmanj128 kbps). Raz-
položljivi prostor za vzpostavitev e-učilni-
ce v okviru zavoda ne sme biti morebitna
obstoječa računalniška učilnica zavoda;
(opomba: v dopoldanskem času zavod
lahko uporablja e-učilnico za vzgojno-izo-
braževalno delo na zavodu);

– zagotovitev ter financiranje usposob-
ljenega mentorja (minimalna zahtevana
usposobljenost: poznavanje uporabe in-
terneta, osnovnih uporabniških progra-
mov, poznavanje vzpostavitve videokon-
ferenc.), ki bo v času delovanja e-šole
stalno prisoten v prostoru in bo skrbel za
strokovno svetovanje, pomoč pri delu in
nadzor;

– pristanek na pogoje in pravila delo-
vanje e-šole.

4. Rok, do katerega morajo biti pre-
dložene vloge za prijavo, način predloži-
tve ponudb ter opremljenost ponudb:

a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudba mora dospeti v vlo-
žišče Ministrstva za informacijsko družbo,
Langusova 4, 1508 Ljubljana, najpozneje
do 26. 7. 2002, do 12. ure, ne glede na
način dostave (s priporočeno pošiljko ali
osebno).

b) Način predložitve in opremljenost
ponudb: ponudbo za razpis je potrebno
poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora
biti jasno vidna označba: “Ne odpiraj –
vloga na projekt E-šole”.

Veljavne bodo ponudbe, ki bodo pra-
vilno opremljene in pravočasno predlože-
ne naročniku.

5. Datum odpiranja vlog: 26. 7. 2002.
6. Rok, v katerem bodo potencialni

prejemniki obveščeni o izidu javnega raz-
pisa: 45 dni od odpiranja ponudb.

7. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: razpisna dokumentacija je na voljo
na spletnem naslovu
http://www.gov.si/mid oziroma v glavni
pisarni Ministrstva za informacijsko dru-
žbo, Langusova 4, Ljubljana, vsak dan od
9. do 13. ure do vključno 25. 7. 2002.

Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan od 9. do 10. ure na sedežu
Ministrstva za informacijsko družbo, Lan-
gusova 4, Ljubljana oziroma na tel.
01/478-83-49, kontaktna oseba mag.
Robert Guštin, elektronski naslov: ro-
bert.gustin@gov.si.

Republika Slovenija
Ministrstvo za informacijsko družbo

Št. 6932/02 Ob-73847

Javni razpis
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč in

gozdov RS.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,

Ljubljana, tel. 01/434-11-00, faks
01/436-12-28.

3. Predmet: podelitev pravice za izko-
riščanje gozdov v lasti RS.

4. Kraj: Sklad kmetijskih zemljišč in goz-
dov Republike Slovenije (v nadaljnjem be-
sedilu: Sklad), Dunajska c. 58, 1000 Ljub-
ljana, objavlja podelitev pravice za izkori-
ščanje gozdov, na naslednjih lokacijah in v
naslednjem obsegu:

A) na območju Območne enote Zavoda
za gozdove Slovenije – Maribor v skupni
količini 418 m3 neto lesne mase na obmo-
čju gozdnogospodarske enote Vzhodno Po-
horje, 345 m3 neto lesne mase na območju
GGE Rodni vrh in 540 m3 neto lesne mase
na območju GGE Zgornje dravsko polje;

B) na območju OE Bled, GGE Bled v
skupni količini 111 m3 neto lesne mase;

C) na območju OE Novo mesto, GGE
Straža - Toplice v skupni količini 416 m3

neto lesne mase;
D) na območju OE Ljubljana v skupni

količini 557 m3 neto lesne mase.
Lesna masa je ocenjena na osnovi Čo-

klovih tarif in neto/bruto količnikov, in sicer
za iglavce 85% in listavce 88%.

Podrobnejše informacije o sečiščih so
podane v ponudbeni dokumentaciji.

Ponudnik bo izvedel tudi gojitvena dela
in gradnjo vlak po specifikaciji, ki se nahaja
v ponudbeni dokumentaciji oziroma njenih
prilogah.

Ponudnik bo izvedel tudi sečnjo dodat-
no odkazanega drevja v gozdnogospodar-
skih oddelkih, ki so predmet te ponudbe in
niso predmet koncesije za izkoriščanje goz-
dov v last Republike Slovenije.

Ponudniki se lahko prijavijo za posamez-
ne lokacije. Izbor izvajalca bo izveden po
posameznih lokacijah.

5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponu-
dniki: so opredeljeni v razpisni dokumenta-
ciji.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: so opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

7. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do
izteka roka za oddajo ponudb v vložišču
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS,
Dunajska c. 58, Ljubljana, vsak delavnik
med 8. in 12. uro.

8. Datum, ura in kraj predložitve ponudb:
ponudnik mora podpisano in pravilno
opremljeno ponudbo z vso zahtevano doku-
mentacijo predložiti do:

– dne 5. 8. 2002,
– do 13. ure,
– v vložišče sklada,
v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj –

Ponudba za pridobitev pravice za izkorišča-
nje gozdov v letu 2002, na hrbtni strani pa
morajo biti navedeni firma in sedež ponu-
dnika, na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS, Dunajska c. 58, 1000 Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 8. 2002, ob
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10. uri v prostorih gozdarskega sektorja
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS,
Dunajska c. 58, 1000 Ljubljana.

10. Datum do katerega mora veljati po-
nudba: ponudba mora veljati do 30. 8.
2002.

11. Finančna zavarovanja: ponudnik pre-
dloži bančno garancijo v višini ponujene cene.

12. Merila za ocenjevanje ponudb: so
navedena v razpisni dokumentaciji.

13. Druge informacije: naročnik bo od-
govoril na pisna vprašanja, ki mu bodo po-
sredovana najmanj 5 dni pred iztekom roka
za oddajo ponudb.

Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS

Št. 810/7-2002-7 Ob-73848
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, na

podlagi sklepov Občinskega sveta občine
Vojnik o prodaji nepremičnin, objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb (pisna dražba)
1. Predmet prodaje
1.1. Stanovanjska etaža v skupni veliko-

sti 147,61 m2 na podstrešju objekta Fran-
kolovo 9, Frankolovo.

1.1.1. Izklcina cena je 6,463.600 SIT.
1.1.2. Stanovanje v velikosti 32,90 m2

je obremenjeno z začasnim najemnim ra-
zmerjem.

1.1.3. Prodajali bomo po načelu “vide-
no - kupljeno”.

Prednost pri nakupu celotne mansardne
stanovanjske etaže objekta Frankolovo 9,
bo imel pod enakimi pogoji solastnik objek-
ta.

1.2. Poslovni prostori št. 6 v izmeri
31,33 m2  (pritličje) na Celjski cesti 19,
Vojnik.

1.2.1. Izklicna cena je 2,709.760 SIT.
1.2.2. Prodajali bomo po načelu “vide-

no – kupljeno”.
1.3. Poslovni prostori št. 7 v izmeri

49,95 m2 (pritličje) na Celjski cesti 19, Voj-
nik.

1.3.1. Izklicna cena je 5,214.173 SIT,
1.3.2. Prodajali bomo po načelu “vide-

no - kupljeno”.
Poslovna prostora št. 6 in 7 sta obreme-

njena z najemnim razmerjem. Najemnik ima
ob izpolnjevanju pogojev pod enakimi po-
goji predkupno pravico.

2. Pogoji pisne dražbe (zbiranja ponudb)
2.2. Ponudbe lahko pošljejo fizične ose-

be, ki so državljani Republike Slovenije in
pravne osebe, ki so registrirane in imajo
sedež v Republiki Sloveniji.

2.3. Pisna ponudba mora vsebovati na-
slov kupca, navedbo nepremičnine in ponu-
jeni znesek. Ponudbi je potrebno priložiti:

– potrdilo o državljanjstvu za fizično ose-
bo, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra, s katerim pravna oseba izkaže se-
dež v Republiki Sloveniji,

– potrdilo o plačani varščini,
– dokazilo o plačanih davkih in prispev-

kih,
– v primeru, da je ponudnik najemnik

kateregakoli poslovnega prostora ali stano-
vanja, last Občine Vojnik, mora ponudbi pri-
ložiti dokazilo o plačanih obveznostih iz na-
slova najemnega razmerja.

2.4. Ponudbe je potrebno poslati pripo-
ročeno ali vročiti osebno na naslov: Občina
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik v zapečate-
ni kuverti z oznako “Ponudba za nakup po-
slovni prostor Celjska c. 19, št. 6 oziroma
7” oziroma “Ponudba za nakup stanovanjski
prostor Frankolovo 9”. Na kuverti naj bo
navedeno tudi “Ne odpiraj”.

2.5. Rok za zbiranje ponudb je do vključ-
no srede 14. 8. 2002 do 10. ure. Vsak
ponudnik mora pred zaključenim rokom za
oddajo ponudbe položiti varščino v višini
10% od izklicne cene na podračun pri UJP
št. 01339-0100003082.

Plačana varščina bo izbranemu ponudni-
ku vračunana v ceno, drugim pa bo brez
obresti vrnjena v 10 dneh po odpiranju po-
nudb.

2.6. Javno odpiranje pisnih ponudb bo v
sredo 14. 8. 2002 ob 14. uri v sejni sobi
Občine Vojnik, Keršova 8, Vojnik.

2.7. O najugodnejšem ponudniku, bodo
ponudniki obveščeni v 15 dneh po odpira-
nju.

2.8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– višina ponujene cene,
– rok plačila celotne kupnine,
– poslovna dejavnost,
– rok pričetka izvajanja poslovne dejav-

nosti.
2.9. Kupoprodajna pogodba bo sklenje-

na v 45 dneh po odpiranju pisnih ponudb.
2.10. Prenos lastništva se opravi po pol-

nem plačilu celotne kupnine in stroškov.
Davek na promet z nepremičninami in dru-
ge stroške v zvezi z nakupom ter prenos
lastništva plača kupec.

2.11. Komisija si pridržuje pravico, da
ne izbere nobene ponudbe.

2.12. Vse druge informacije se dobijo
na zgoraj navedenem naslovu, tel.
03/78-00-628 Jelka Gregorc, ali
03/78-00-622 Mojca Skale, faks
03/78-00-637. Ogled nepremičnine je mo-
goč po predhodnem dogovoru.

Občina Vojnik

Javne dražbe

Ob-73723
Rudnik svinca in cinka Mežica v zapira-

nju, d.o.o., Glančnik 6, Mežica objavlja

javno dražbo
za prodajo kapitalskega deleža,

ki bo 31. 7. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
Rudnika svinca in cinka Mežica v zapiranju,
d.o.o., Glančnik 6, Mežica.

1. Predmet javne dražbe je prodaja po-
slovnega deleža v družbi Prevent Mežica,
d.o.o. Poslovni delež obsega 14,36%
osnovnega kapitala družbe Prevent Mežica
d.o.o. ali nominalno 132,928.189 SIT. Dru-
žba Prevent d.o.o. Mežica je vpisana v so-
dni register pri Okrožnem sodišču v Slovenj
Gradcu pod reg. vl. št. 1/09623/00 z
osnovnim kapitalom 925,449.066,12 SIT.
Sedež družbe je v Mežici, Glančnik 6. Pre-
težna dejavnost družbe je DB/17.400 pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil.

2. Izklicna cena za predmet javne dra-
žbe je 90,044.127,30 SIT.

3. Na dražbi lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki so državljani Re-
publike Slovenije. Predstavnik pravne ose-
be se mora izkazati s pisnim pooblastilom
pravne osebe in izpisom iz registra za prav-
no osebo, fizična oseba pa z osebnim do-
kumentom, pri čemer mora predložiti tudi
potrdilo o državljanstvu.

4. Pred javno dražbo mora ponudnik pla-
čati varščino v višini 10% izklicne cene na
transakcijski račun št. 20470-0016331453
pri Koroški banki d.d. Slovenj Gradec, ban-
čna skupina Nove LB, s pripisom »varščina
za javno dražbo«.

5. Pred začetkom javne dražbe se mora
ponudnik izkazati s potrjenim prenosnim na-
logom. Varščino bomo uspešnemu ponu-
dniku vračunali v kupnino, drugemu pa brez
obresti vrnili v 15 dneh po končani dražbi.

6. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora
kupnino v celoti poravnati v roku 30 dni po
javni dražbi. V kolikor kupnina ni poravnana
v 30 dneh, prodajalec varščino obdrži, s
kupcem pa ni dolžan skleniti prodajne po-
godbe. Po poravnavi kupnine bo prodajalec
v nadaljnjih 15 dneh sklenil s kupcem pro-
dajno pogodbo. Davščine na nepremični-
nah in druge dajatve ter stroške v zvezi s
prenosom lastništva mora plačati kupec.

7. Predmet javne dražbe se prodajajo
po načelu videno kupljeno.

8. Vse morebitne dodatne informacije lah-
ko ponudniki dobijo na naslovu Rudnik svin-
ca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o., Glan-
čnik 6, Mežica oziroma se po tel.
02/87-00-160 dogovorijo za termin ogleda.

Rudnik svinca in cinka Mežica
v zapiranju, d.o.o.

Ob-73845
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
14/95, 10/98, 74/98, 70/00), uredbe o
postopkih prodaje in drugih oblikah razpro-
daje z državnim premoženjem (Ur. l. RS, št.
47/01, 62/01) in 30. člena Statuta občine
Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št.
11/99) objavlja župan Občine Ormož

ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javne dra-
žbe: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Or-
mož.

II. Predmet prodaje je stanovanjska stav-
ba v Mihalovcih (stara šola Svetinje), parc.
št. *3 in parc. št. 110/1 obe k.o. Mihalovci
v skupni izmeri 809 m2.

III. Izklicna cena za navedeno nepremični-
no je 12,600.000 SIT. Izklicna cena je dolo-
čena na podlagi cenitve cenilke nepremičnin,
znižana za 1/4. Na javni dražbi se določi kot
najmanjši znesek višanja 10.000 SIT.

IV. Kupec poleg na dražbi izklicne cene
plača davek na promet nepremičnin in stro-
ške vknjižbe v zemljiško knjigo.

V. Uspeli dražitelj bo dolžan prodajno
pogodbo skleniti v 15 dneh po opravljeni
javni dražbi in kupnino plačati v 15 dneh po
sklenitvi pogodbe.

VI. Lastništvo na prodanih nepremični-
nah preide na kupca s plačilom celotne kup-
nine.
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VII. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne in fizične osebe. Pred začetkom javne
dražbe morajo pravne osebe prodajalcu pre-
dložiti izpisek iz sodnega registra, fizične
osebe pa potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije. Na javni dražbi ne morejo kot
dražitelji sodelovati cenilec, člani komisije
in z njimi povezane osebe (35. člen ured-
be). Pooblaščenci dražiteljev morajo pred
začetkom javne dražbe predložiti pisno po-
oblastilo.

VIII. Vsak dražitelj mora pred začetkom
javne dražbe vplačati varščino v višini 10%
izklicne cene na TRR prodajalca, št.
01000-0100018044 in predložiti potrdilo
o vplačilu pred začetkom dražbe.

IX. Varščina se všteje v kupnino, neu-
spelim dražiteljem pa vrne v 8 dneh po dra-
žbi. Če uspeli dražitelj ne bo sklenil prodaj-
ne pogodbe v določenem roku ali ne bo
pravočasno plačal kupnine, se šteje da je
od nakupa odstopil iziroma se pogodba šte-
je za razdrto. Varščina v tem primeru ostane
prodajalcu.

X. Vsa dodatna pojasnila dobijo intere-
senti na Občini Ormož, Ptujska cesta 6,
Ormož pri Zinki Hartman, tel. 74-15-310.

Ogled je mogoč po predhodnem dogovo-
ru.

XI. Javna dražba bo 13. 8. 2002 ob 9.
uri v sejni sobi Občine Ormož, Ptujska ce-
sta 6, Ormož.

Občina Ormož

Ob-73937
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
14/95, 10/98, 74/98, 70/00), Uredbe o
postopkih prodaje in drugih oblikah razpro-
daje z državnim premoženjem (Uradni list
RS, št. 47/01, 62/01), Statuta Občine Koz-
je (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) objav-
lja Občina Kozje

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dra-
žbe: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje,
tel. 03/800-14-00, faks 03/580-10-75,
e-mail: obcina.kozje@siol.net.

2. Predmet prodaje in izklicna cena:
predmet prodaje so komunalno urejena
stavbna zemljišča, namenjena za izgradnjo
individualnih stanovanjskih hiš v naselju KS:

zap. parc. št. vl. št. k. o. m2 izklicna cena
št.

1 503/9 584 Kozje 553 2,202.136
2 503/8 584 Kozje 546 2,191.827
3 503/5 584 Kozje 605 2,278.715

504/10
4 503/6 584 Kozje 578 2,238.953

504/11
5 504/5 584 Kozje 571 2,259.104

485/2
6 504/7 584 Kozje 485 2,110.028
7 479/4 584 Kozje 560 2,333.722

Stavbna zemljišča so opremljena s ce-
stnim, vodovodnim, kanalizacijskim, elek-
tričnim omrežjem ter javno razsvetljavo.

Uspeli ponudnik mora na lastne stroške
zgraditi individualne priključke na vse ko-
munalne objekte in naprave.

Zazidalni pogoji gradnje objektov so do-
ločeni v zazidalnem načrtu za stanovanjske
enote v Kozjem.

3. Najnižji znesek višanja: na javni dražbi
se določi kot najnižji znesek višanja 20.000
SIT.

4. Pogoji za sodelovanje: na javni dražbi
lahko sodelujejo fizične osebe, ki so držav-
ljani Republike Slovenije ter samostojni po-
djetniki ter pravne osebe, ki imajo sedež na
območju Republike Slovenije in ki predloži-
jo dokazilo o plačilu varščine.

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
na transakcijski račun Občine Kozje št.
01251-0100003805, sklic 00 710308 s
pripisom za javno dražbo ter predložiti potr-
dilo o vplačilu pred pričetkom dražbe.

Plačana varščina bo izbranemu ponudni-
ku vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo varščina vrnjena v roku 10 dni od
dneva dražbe.

5. Javna dražba: javna dražba bo 6. 8.
2002 ob 12. uri v sejni sobi Občine Kozje.

Pred pričetkom dražbe morajo pravne
osebe predložiti izpisek iz sodnega regis-
tra, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije. Pooblaščenci dražite-
ljev morajo pred pričetkom javne dražbe
predložiti pisno pooblastilo.

6. Sklenitev pogodbe: uspeli dražitelj bo
dolžan prodajno pogodbo skleniti v roku 15
dni po opravljeni dražbi in plačati kupnino v
15 dneh po sklenitvi pogodbe. Kupec po-
leg na dražbi izklicane cene plača davek na
promet nepremičnin in stroške vknjižbe v
zemljiško knjigo.

Lastništvo na prodanih nepremičninah
preide na kupca s plačilom celotne kupni-
ne.

7. Informacije: vsa dodatna pojasnila in-
teresenti dobijo na Občini Kozje, kontaktna
oseba Suzana Kunst in Andreja Reher, tel.
03/800-14-00, faks 03/58-01-075, e-ma-
il: obcina.kozje@siol.net. Po predhodnem
dogovoru je možen ogled.

Občina Kozje

Št. 032-08-1/99 Ob-73994
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94-odločba US, 45/94-odločba US,
57/94, 14/95, 20/95-odločba US,
63/95-obvezna razlaga, 9/96-odločba US,

39/96-odločba US, 44/96-odločba US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00,
51/01), 47. člena Zakona o stavbnih zem-
ljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in sklepa
občinskega sveta z dne 15. 4. 2002, Obči-
na Prevalje objavlja

javno dražbo
za odprodajo nepremičnin na Prevaljah

z zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje je stavbno zemljišče

parc. št. 237/7 – stan. stavb. v izmeri
91 m2, st. gosp. posl. v izmeri 14 m2, dvori-
šče v izmeri 392 m2 in parc. št. 237/47 –
dvorišče v izmeri 72 m2, v k.o. Farna vas. V
skladu z lokacijskim dovoljenjem št.
370-02-1/2002-406 z dne 14. 6. 2002, ki
ga je izdala Upravna enota Ravne na Koro-
škem, je na tem zemljišču predvidena grad-
nja večstanovanjskega objekta »Čibron«.

2. Izklicna cena zemljišča je 5.598,38
SIT/m2.

V ceni ni zajeto plačilo komunalnega pri-
spevka in prispevkov za priključitev na na-
prave individualne rabe.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo ob predložitvi potrdila o plačilu
stroškov v višini 10.000 SIT na TRR št.
01375-0100010242 na sedežu Občine
Prevalje vsak delovni dan.

4. Javna dražba bo izvedena z zbiranjem
pisnih ponudb. Ponudbe morajo biti dostav-
ljene na naslov: Občina Prevalje, Trg 2a,
Prevalje, do vključno 29. 7. 2002, do 12.
ure, v zapečatenem ovitku, z oznako »Po-
nudba –Čibron – ne odpiraj«.

5. Pisna ponudba mora vsebovati:
– naslov kupca,
– ponujeno ceno v SIT,
– plačilne pogoje,
– potrdilo o državljanstvu (overjena foto-

kopija) za fizično osebo, ali izpisek iz so-
dnega registra za pravno osebo,

– davčno številko in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih ter lastno izjavo o pla-
čanih zapadlih obveznostih do svojih upni-
kov,

– dokazilo o vplačilu kavcije,
– pisno izjavo ponudnika, da bo pridobil

projekte in gradbeno dovoljenje ter pričel z
gradnjo večstanovanjskega objekta v skla-
du z navedenim lokacijskim dovoljenjem naj-
kasneje v 6 mesecih od dneva podpisa po-
godbe in da bo z gradnjo zaključil najkasne-
je v 2 letih po podpisu pogodbe,

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje.

6. Kavcijo v višini 10% od navedene iz-
klicne cene plačajo dražitelji na TRR št.
01375-0100010242. Kavcija bo uspele-
mu dražitelju vračunana v kupnino, neuspe-
lim pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po
končani javni dražbi.

7. Plačilni pogoji: plačilo celotne ku-
pnine je pogoj za pridobitev lastninske
pravice, rok plačila ne sme biti daljši od 8
dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
Če izbrani dražitelj ne bo sklenil kupopro-
dajne pogodbe v predpisanem roku, bo
prodajni postopek razveljavljen in kavcija
zadržana.

8. Drugi pogoji:
– v javnem razpisu lahko sodelujejo vse

fizične osebe, državljani RS in pravne ose-
be s sedežem v RS;
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– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno;

– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake
ali višje od izhodiščne (izklicne) prodajne cene;

– Izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 de-
lovnih dni od prejema obvestila o izbiri, skle-
niti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo;

– dražitelji, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu javne dra-
žbe obveščeni takoj, vsi ostali dražitelji pa
bodo o izidu pisno obveščeni v roku 2 dni
od javnega odpiranja ponudb;

– vse stroške v zvezi s prenosom lastniš-
tva, vključno z davkom na promet nepre-
mičnin plača kupec;

– uspelemu dražitelju se nepremičnina
izroči v last in posest po plačilu celotne
kupnine;

– merila za izbor najugodnejše ponudbe
so: čim višja cena zemljišča, čim krajši rok
za izgradnjo objekta in najnižja prodajna ce-
na za m2 zgrajene stanovanjske površi-
ne.Točkovanje je razvidno iz razpisne doku-
mentacije.

9. Odpiranje ponudb bo dne 29. 7.
2002, ob 12.15, v prostorih sejne sobe
Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje. Ponudni-
ki – pravne osebe, ki bodo prisotne na jav-
nem odpiranju ponudb, morajo komisiji pre-
dložiti pisno pooblastilo.

10. Občina Prevalje si pridržuje pravico,
da ne izbere nobenega ponudnika.

11. Ogled nepremičnin, ki so predmet jav-
ne dražbe, je možen vsak delovni dan, med 9.
in 12. uro, po predhodni najavi na Občini
Prevalje, tel. 02/82-46-114. Interesenti lah-
ko dobijo vse dodatne informacije v zvezi s to
javno dražbo na isti tel. pri g. Kumpreju.

Občina Prevalje

Razpisi delovnih
mest

Ob-73727
Osnovna šola Škofja Loka - mesto, Šol-

ska ulica 1, 4220 Škofja Loka, razpisuje
prosta delovna mesta:

1. učitelja matematike in računalniš-
tva,

2. učitelja slovenščine in pedagogike,
3. učitelja podaljšanega bivanja,
4. učitelja zgodovine, etike in družbe

ter zemljepisa,
5. učitelja podaljšanega bivanja,
6. učitelja športne vzgoje,
7. učitelja likovne in tehnične vzgoje.
Pogoji: pedagoška izobrazba ustrezne

smeri v skladu z ZOFVI.
Delovno razmerje bodo kandidati pod

točko 1, 2, 3 sklenili za nedoločen čas s
polnim delovnim časom, začetek dela je
1. 9. 2002.

Kandidati pod 4. in 6. točko bodo delov-
no razmerje sklenili za določen čas, s pol-
nim delovnim časom, od 1. 9. 2002 do 31.
8. 2003.

Kandidat pod 5. točko bo delovno ra-
zmerje sklenil za določen čas, s polnim de-
lovnim časom od 1. 9. 2002 do 15. 5.
2003.

Kandidat pod 7. točko bo delovno razmer-
je sklenil za določen čas, s polovičnim delov-
nim časom, od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in opisom dosedanjih delovnih izkušenj poš-
ljite v roku 8 dni od objave razpisa na zgornji
naslov. O izbiri boste obveščeni v zakoni-
tem roku.

Osnovna šola Škofja Loka - mesto

Ob-73780
Na podlagi 56. člena Zakona o social-

nem varstvu in 60. člena statuta centra ob-
javlja svet Centra za usposabljanje, delo in
varstvo Črna na Koroškem, Center 144,
2393 Črna na Koroškem javni razpis za ime-
novanje

direktorja centra.
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev izpolnjevati še naslednje:
– visoka ali višja stopnja strokovne izo-

brazbe po 56. členu Zakona o socialnem
varstvu,

– strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri delu
z osebami z zmerno, težjo in težko motnjo v
duševnem razvoju,

– da ima organizacijske in strokovne
sposobnosti, po 61. členu statuta centra.

Mandat traja 4 leta in teče od dneva
izdaje soglasja za imenovanje.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev s kratkim življenjepisom naj
kandidati pošljejo v 14 dneh po objavi na
naslov: Center za usposabljanje, delo in var-
stvo Črna na Koroškem, Center 144, 2393
Črna na Koroškem, z oznako “razpis direk-
torja”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po sprejemu sklepa o imenovanju.

Center za usposabljanje, delo
in varstvo Črna na Koroškem

Ob-73792
Osnovna šola Bistrica ob Sotli, Bistrica

ob Sotli 63 a, 3256 Bistrica ob Sotli, razpi-
suje prosta delovna mesta

– učitelja angleškega in nemškega
jezika s polnim delovnim časom za nedolo-
čen čas,

– učitelja zgodovine in zemljepisa s
krajšim delovnim časom za nedoločen čas,

– učitelja tehniške vzgoje in učitelja
računalnikarja s skrajšanim delovnim ča-
som za nedeločen čas,

– knjižničarja s polovičnim delovnim ča-
som za nedoločen čas.

Začetek dela je 1. 9. 2002.
Kandidati pošljite prijave z dokazili o iz-

polnjevanju pogojev, določenih z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja, v 15 dneh po objavi razpisa.

Osnovna šola Bistrica ob Sotli

Št. 7/02 Ob-73838
Glasbena šola Nazarje, Zadrečka cesta

37, 3331 Nazarje, razpisuje prosta delovna
mesta

– učitelja solopetja
za nedoločen čas s polovičnim delovnim

časom,
– učitelja klavirja - korepetitorja
za nedoločen čas s polnim delovnim ča-

som,

– učitelja violine
za nedoločen čas s polovičnim delovnim

časom,
– učitelja kitare
za nedoločen čas s polnim delovnim ča-

som,
– učitelja violončela
za nedoločen čas s krajšim delovnim ča-

som,
– učitelja tolkal
za nedoločen čas s krajšim delovnim ča-

som.
Nastop dela je 2. 9. 2002.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

pošljite na naslov šole. Razpis velja do za-
sedbe prostih mest. O izbranem kandidatu
boste obveščeni v zakonitem roku.

Glasbena šola Nazarje

Št. 410/02 Ob-73853
Na podlagi določb 33. in 73. člena Sta-

tuta ter sklepa generalnega direktorja z dne
28. 6. 2002, Klinični center Ljubljana razpi-
suje naslednje delovno mesto s posebnimi
pooblastili:

– vodja Službe bolniške prehrane in
dietoterapije.

Za vodjo Službe bolniške prehrane in
dietoterapije lahko kandidira oseba, ki iz-
polnjuje naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo – uni-
verzitetni diplomirani inženir živilske tehno-
logije,

– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih me-
stih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Generalni direktor bo imenoval vodjo Slu-
žbe bolniške prehrane in dietoterapije za
dobo 4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev naj kandidati pošljejo v roku
15 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS
na naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrov-
ska služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljub-
ljana – s pripisom “za razpisno komisijo za
delovno mesto vodje Službe bolniške pre-
hrane in dietoterapije”.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po odločitvi pristojnega organa.

Klinični center Ljubljana

Ob-73884
Šolski center Novo mesto, Šegova ulica

112, 8000 Novo mesto razpisuje prosta
delovna mesta za šolsko leto 2002/2003:

1. 1x predavatelj višje strokovne šole
za predmetno področje gradiv v progra-
mu strojništvo – univ. dipl. inž. strojništva
ali univ. dipl. inž. metalurgije in gradiv - NDČ,

2. 1x referent za študentske zadeve
– višješolska izobrazba upravne ali ekonom-
ske smeri - NDČ,

3. 2x učitelj praktičnega pouka na
področju strojništva – avtomehanik –
končana poklicna šola in 3 leta delovnih
izkušenj ter pridobljena srednješolska izo-
brazba smer strojni tehnik oziroma mojstr-
ski izpit - DČ,

4. 1x knjižničar, univ. dipl. bibliotekar-
ka, s pridobljeno pedagoško andragoško
izobrazbo - DČ

5. 1x organizator izobraževanja odra-
slih, dipl. andragog - DČ,
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6. 20 x čistilka – čistilec, končana
osnovno šolska obveznost - DČ.

Delovno razmerje za nedoločen čas skle-
pamo s polnim delovnim časom in trime-
sečnim poskusnim delom, in sicer od 1.
septembra 2002 dalje.

Kandidat pod 1. točko razpisa mora iz-
polnjevati pogoje v skladu z 92. in 96. čle-
nom Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96)
za naziv predavatelja višje strokovne šole.

Delovno razmerje pod 3. točko za dolo-
čen čas sklepamo s polnim delovnim ča-
som in trimesečnim poskusnim delom, in
sicer od 1. septembra 2002 do 31. avgu-
sta 2003.

Delovno razmerje pod 6. točko sklepa-
mo za določen čas s polnim delovnim ča-
som in enomesečnim poskusnim delom, in
sicer od 1. septembra 2002 do 31. avgu-
sta 2003.

Prijave z dokazili pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa. Vsi, ki se bodo prijavili na
razpis, bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh
po preteku roka za prijavo.

Šolski center Novo mesto

Ob-73897
Svet Centra za socialno delo Krško, CKŽ

11, Krško – Razpisna komisija na podlagi
Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96
in 36/00), 56. člena Zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št.54/92, 41/99 in 26/01)
ter 13. člena Statuta Centra za socialno delo
Krško razpisuje prosto delovno mesto

direktorja centra za socialno delo Kr-
ško.

Skladno s Statutom Centra za socialno
delo Krško mora kandidat poleg splošnih
pogojev določenih z zakonom izpolnjevati
še naslednje:

– višja ali visoka izobrazba socialne, psi-
hološke ali pedagoške smeri ali njenih spe-
cialnih disciplin, upravne – pravne ali socio-
loške smeri,

– pet let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za delo na področju so-

cialnega varstva.
Kandidat mora prijavi priložiti okvirni pro-

gram Centra za socialno delo Krško.
Kandidat bo imenovan za mandatno do-

bo 4 let.Mandat bo nastopil, ko bo po kon-
čanem postopku imenovanja podal sogla-
sje minister, pristojen za socialno varstvo,
po predhodnem mnenju pristojnega organa
Občine Krško.

Prijavo z ustreznimi dokazili in kratkim
življenjepisom s pomembnimi podatki o stro-
kovni karieri morajo kandidati poslati v zapr-
ti ovojnici z opombo “Ne odpiraj – prijava na
razpis” v 15 dneh po objavi razpisa na na-
slov Centra za socialno delo Krško, CKŽ
11, Krško – za razpisno komisijo.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Center za socialno delo Krško

Št. 47/02 Ob-73951
Osnovna šola Mirana Jarca, Ipavčeva 1,

1000 Ljubljana razpisuje delovno mesto
pomočnik ravnatelja
z dopolnjevanjem učne obveznosti v

OPB.
Začetek dela 1. september 2002.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

po 56., 144. in 145. členu Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (Uradni list RS, št. 12/96 in spremembe
objavljene v Uradnem listu RS, št. 64/01)
sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na na-
slov šole.

Kandidati bodo obveščeni o izboru v za-
konitem roku.

Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana

Ob-73972
Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta

37, 3331 Nazarje, razpisuje prosta delovna
mesta:

– vzgojitelja predšolskih otrok,

Druge objave

Ob-74002

Obvestilo
vlagateljem v Vzajemne sklade Galileo,

Rastko in KD Bond
KD Investments, družba za upravljanje,

d.d., Celovška 206, Ljubljana, obvešča vlaga-
telje vzajemnih skladov Galileo, Rastko in KD
Bond, da bodo z dnem 15. 7. 2002 v veljavo
stopila nova pravila upravljanja vzajemnih skla-
dov. Na podlagi spremenjenih pravil upravlja-
nja bodo z dnem 15. 7. 2002 investicijski
kuponi, izdani kot pisne listine pred veljavnos-
tjo teh pravil upravljanja (materializirani investi-
cijski kuponi) razveljavljeni in zamenjani z ne-
materializiranimi investicijskimi kuponi. Zaradi
izvršitve zamenjave materializiranih investicij-
skih kuponov se vsebina obveznosti družbe
za upravljanje in pravice imetnikov investicij-
skih kuponov ne bodo spremenile.

KD Investments, d.d.
Ljubljana

za določen čas (od 1. 9. 2002 do 31. 8.
2003) s polnim delovnim časom,

– pomočnik vzgojitelja predšolskih
otrok

za določen čas (od 1. 9. 2002 do 31. 8.
2003) s polnim delovnim časom,

– učitelja razrednega pouka
za določen čas (od 1. 9. 2002 do 31. 8.

2003), s polovičnim delovnim časom.
Začetek dela je 1. 9. 2002.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, do-

ločene z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja. Prijave z do-
kazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8
dneh po objavi na naslov šole. Kandidate
bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.

Osnovna šola Nazarje

Št. 31/02 Ob-73977
Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija RS za regionalni razvoj, objavlja

sklenjene pogodbe o donacijah
v mesecu juniju 2002

Program in finančna linija: Program PHARE čezmejno sodelovanje Slovenija-Madžarska 2000, skupni sklad za male projekte
Pogodbe o dotacijah Evropske skupnosti sklenjene po razpisu SL0008.02.01, objavljenem dne 1. 2. 2002

Koristnik: Naziv Lokacija Trajanje Znesek Odstotek
ime & lokacija projekta projekta projekta dotacije celotne

(mesecev)  (EUR) vrednosti
projekta (%)

Radio Murski val, Izboljšanje informiranosti Pomurje;
Murska Sobota v obmejnih regijah Železna in Zalska županija, Monošter 12 49.995,00 75,0

Madžarska Brez meja – Pomurje; Zalska županija;
samouprava izboljšanje sodelovanja Lendava – Lenti kistérség 9 28.872,00 74,7
Občina Lendava na področju gospodarstva

v obmejni regiji
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Koristnik: Naziv Lokacija Trajanje Znesek Odstotek
ime & lokacija projekta projekta projekta dotacije celotne

(mesecev)  (EUR) vrednosti
projekta (%)

Kmetijsko Kmetijska medregionalna Pomurje; Železna in Zalska županija 12 24.312,00 75,0
gozdarski zavod elektronska tržnica
Murska Sobota
Pomursko društvo Promocija zdravja Pomurje; Zalska županija 12 42.552,00 71,6
za boj proti raku,
Murska Sobota
PRA GIZ, Atilova pot Kapela; Gornji Senik, Szombathely 12 38.914,50 75,0
Ljutomer
Društvo Dota, Počitnice v Pomurje-Vas-Zala,
Črenšovci tradicionalni hiši Bistrica-Magyarlak, Lenty 12 29.845,00 75,0
Občina Kuzma Zeliščarstvo – vzpostavitev Goričko – Kuzma, Puconci, Hodoš, 12 43.401,00 51,8

pilotne ekološke Šalovci, Moravske Toplice, Kobilje,
zeliščarske predelovalnice Murska Sobota; Porabje

– Gornji Senik,
Spodnji Senik, Andovci

Srednja kmetijska Medržavno sodelovanje Pomurje; Železna županija, 12 21.113,00 75,0
šola Rakičan – z znanjem proti suši Dobrovnik; Vep
Razvojni sklad Vzpostavitev infrastrukture Pomurje – Lendava; 12 39.800,00 75,0
Lendava za spodbujanje vlaganj Županija Zala – Lenti kistérség

in zaposlovanja
na obeh straneh meje

Društvo Gaj, Kruh in vino Moravske Toplice; 12 30.682,00 75,0
Bogojina – nova podoba bivanja Magyarszombatfa, Vasvar
PRA GIZ, Mura – naša reka Pomurje -Prlekija in Prekmurje, 12 37.570,50 75,0
Ljutomer Obmurske občine;

West-Pannon Eurégio-Zala-megye-
Kerka-mente
Natúrpark- Kerkaszentkirály

Društvo Razvoj vinogradništva Pomurje – Dobrovnik, 12 12.943,00 75,0
vinogradnikov kot segmenta Madžarska, Županija Zala in Vas,
Dobrovnik turistične ponudbe Nemesándorháza,

Csörnyeföld, Keszthely, Kö

Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija RS za regionalni razvoj

Št. 19/02 Ob-73863
Na podlagi Statuta Inženirske zbornice

Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slo-
venije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS z mirovanjem statusa
pooblaščenega inženirja

Njihove zahteve je obravnaval upravni in
sprejel sklep, da se jim odobri mirovanje
statusa pooblaščenega inženirja:

ES PI
A-1020 Violeta Lozar, univ. dipl. inž.

arh.
A-0269 Igor Ajtič, univ. dipl. inž.arh.
AK-0922 Helena Lap, univ. dipl. inž.

kraj. arh
G-0260 dr. Miroslav Pregl, univ. dipl.

inž. grad.
G-1067 Mirjam Pavšek, inž. grad.
G-1856 Lucija Remec, univ. dipl. inž.

grad.

S-0888 Milan Pogačar, univ. dipl.
inž. str.

S-0550 Antun Fošnjar, univ. dipl. inž.
str.

S-0969 mag. Igor Zabukovec, univ.
dipl. inž. str.

E-0177 mag. Jože Lebar, univ. dipl.
inž. el.

E-0288 Milan Florjančič, inž. el.
E-0539 Bojan Kuzmič, univ. dipl. inž.

el.
E-0561 Jože Koritnik, univ. dipl. inž. el.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inže-

nirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,

PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv.

Inženirska zbornica Slovenije

Št. 19/02 Ob-73864
Na podlagi 105. člena Statuta IZS objav-

lja Inženirska zbornica Slovenije

inženirje,
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:

ES PI
A-1013 Borut Slabe, univ. dipl. inž.

arh.
A-1015 Veselin Knežević, univ. dipl.

inž. arh.
A-1016 Barbara Glavič, univ. dipl. inž.

arh.
A-1017 Andreja Čučković, univ. dipl.

inž. arh.
A-1018 Maruša Zorec, univ. dipl. inž.

arh.
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A-1019 Veronika Ščetinin, univ. dipl.
inž. arh.

AK1014 Saša Piano, univ. dipl. inž.
kraj. arh.

E-1288 Damijan Kitak, univ. dipl. inž. el.
E-1289 Igor Podbelšek, univ. dipl. inž.

el.
E-1290 Anton Pretnar, inž. el.
E-1291 Bojan Gorenc, dipl. inž. el.
E-1292 Vilim Lovrinčić, univ. dipl. inž.

el.
E-1293 Marko Testen, univ. dipl. inž.

el.
E-1295 Matjaž Ivačič, univ. dipl. inž. el.
E-1296 Gregor Zupančič, univ. dipl.

inž. el.
E-1297 Drago Pečar, dipl. inž. el.
E-1298 Darko Žagar, inž. el.
E-1299 Zoran Dobovičnik, univ. dipl.

inž. el.
E-1300 Jože Kejžar, univ. dipl. inž. el.
E-1301 Damijan Zarli, univ. dipl. inž.

el.
E-1302 Mladen Mlinarević, univ. dipl.

inž. el.
E-1303 Marjan Ravšelj, dipl. inž. el.
G-2045 Vladimir Dragorajac, univ. dipl.

inž. grad.
G-2046 Peter Kocjančič, univ. dipl. inž.

grad.
G-2047 Mojca Guzelj, univ. dipl. inž.

grad.
G-2048 Mojca Marinič, univ. dipl.

gosp. inž.
G-2049 Danilo Kozorog, univ. dipl. inž.

komun.
G-2050 Mihajlo Popović, univ. dipl. inž.

grad.
G-2051 Anton Ekart, inž. grad.
G-2052 Franc Orthaber, univ. dipl. inž.

grad.
G-2053 Janez Dragan, inž. grad.
G-2054 Mag. Peter Babarović, univ.

dipl. inž. grad.
G-2055 Matjaž Jamnik, univ. dipl. inž.

grad.
G-2056 Bojan Maklin, inž. grad.
G-2057 Anka Maklin, inž. grad.
S-0663 Vladislav Šturm, inž. str.
S-0728 Janko Anzeljc, univ. dipl. inž.

str.
S-1134 Štefan Lebar, univ. dipl. inž.

str.
S-1135 Bojan Borišek, inž. str.
S-1136 Marijan Sagadin, inž. str.
S-1137 Ladislav Palir, inž. str.
S-1138 Žaromil Sotlar, univ. dipl. inž.

str.
S-1139 Zvonko Rijavec, inž. str.
S-1140 Rudi Grahek, dipl. inž. str.
S-1141 Mitja Kuret, dipl. inž. str.
S-1142 Roman Celin, univ. dipl. inž.

str.
S-1143 Boris Jože Marolt, univ. dipl.

inž. str.
S-1144 Andrej Božič, univ. dipl. inž.

str.
S-1145 Nikolaj Belak, univ. dipl. inž.

str.
S-1146 Ivan Pelc, univ. dipl. inž. str.

S-1147 Marko Kamenšek, univ. dipl.
inž. str.

S-1148 Slavko Gošnik, univ. dipl. inž.
str.

TK0604 dr. Goran Pipuš, univ. dipl. inž.
kem. inž.

TV0605 Drago Rezec, univ. dipl. inž.
str.

R-0075 mag. Mitja Ribarič, univ. dipl.
inž. rud.

R-0076 Jasna Jerman, univ. dipl. inž.
geol.

R-0077 Igor Madon, univ. dipl. inž.
geol.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih in-

ženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
R – številka v matični sekciji rudarske in

geotehnološke stroke,
PI – seznam pooblaščenih inženirjev,

ime in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 19/02 Ob-73865

Na podlagi Statuta Inženirske zbornice
Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slo-
venije

inženirje,
ki so podali zahteve za prekinitev
mirovanje statusa pooblaščenega

inženirja
ES PI
A-0268 Apih Marko, univ. dipl. inž. arh.
A-0693 Šeško Zinauer Tatjana, univ.

dipl. inž. arh.
A-0800 Škrilec-Lukač Marinka, univ.

dipl. inž. arh.
S-0965 Zoranovič Nebojša, univ. dipl.

inž. str.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A - številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
S - številka v matični sekciji strojnih inže-

nirjev,
PI - seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv,
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 19/02 Ob-73866

Na podlagi 99 in 103. člena Statuta IZS
objavlja Inženirska zbornica Slovenije

seznam inženirjev,
ki so podali lastno zahtevo za izbris iz

članstva zbornice in imenika
pooblaščenih inženirjev

Njihove zahteve je obravnaval upravni od-
bor na seji in sprejel sklep, da se iz članstva

zbornice in imenika pooblaščenih inženirjev
izbriše na podlagi lastne zahteve naslednje
inženirje:

ES PI
E-0165 Igor Smrekar, univ. dipl. inž. el.
E-0214 Mitja Vavpotič, univ. dipl. inž. el.
E-0226 Ivan Usenik, univ. dipl. inž. el.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
E - številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
PI - seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 19/02 Ob-73867

Na podlagi 7. člena zakona o geodetski
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8-00), 91. člena
Statuta Inženirske zbornice Slovenije (Ur. l.
RS, št. 7-97), 15. in 40. člena (106b) spre-
memb in dopolnitev statuta Inženirske zbor-
nice Slovenije (Ur. l. RS, št. 57-00) objavlja
Inženirska zbornica Slovenije

geodeta,
vpisanega v imenik geodetov pri IZS,

ki je že prejel sklep:

ES Geodet
Geo0181 Simona Čeh, univ. dipl. inž.

geod.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev geo-

deta,
Geo - številka v matični sekciji geodetov,

Inženirska zbornica Slovenije

Št. 19/02 Ob-73868

Na podlagi Statuta Inženirske zbornice
Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slo-
venije

tehnika in inženirja,
ki sta podala lastne zahteve

za izbris iz posebnega imenika
odgovornih projektantov

ES Ime in priimek
G-9232 Miran Jakhel, grad. inž.
E-9073 Valentin Bernik, el. tehnik

Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
G - številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 19/02 Ob-73869

Na podlagi Statuta Inženirske zbornice
Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slo-
venije

inženirje,
ki so podali lastne zahteve za

mirovanje statusa v posebnem imeniku
odgovornih projektantov pri IZS
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ES Ime in priimek
A-9005 Zekira Bajec, arh. tehnik
A-9032 Marko Justin, grad. tehnik
A-9044 Nevenka Brecelj, grad. tehnik
A-9046 Zoranka Makovec, grad. tehnik
A-9048 Polonca Bajc, grad. tehnik

Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A - številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
Inženirska zbornica Slovenije

Ob-73870

Na podlagi Statuta Inženirske zbornice
Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slo-
venije

inženirje,
ki so podali zahteve za prekinitev

mirovanje statusa v posebnem imeniku
odgovornih projektantov pri IZS:

EŠ Ime in priimek
S-9181  Gregor Pilpah, str. tehnik
E-9170  Zlatko Plačko, el. tehnik

Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
S - številka v matični sekciji strojnih inže-

nirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev.
Inženirska zbornica Slovenije

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 35103-51/02-13/136 Ob-73795

Upravna enota Gornja Radgona izdaja
po uradni dolžnosti, ter na podlagi prvega
odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99
in 70/00, v nadaljevanju ZUP), v upravni
zadevi investitorjev Avgusta Maruška, Iva-
ne Maruško, oba iz Segovc 13, 9253 Apa-
če in Alojzije Maruško iz Nemčije, za izdajo
enotnega dovoljenja za gradnjo, to je za
legalizacijo prizidka k stanovanjski hiši (ga-
raža za kmetijsko mehanizacijo), ter nadzi-
davo in izgradnjo strehe, naslednji sklep:

1. V upravni zadevi investitorjev Avgusta
Maruška, Ivane Maruško, oba iz Segovc
13, 9253 Apače in Alojzije Maruško iz
Nemčije, za izdajo enotnega dovoljenja za
gradnjo, to je za legalizacijo prizidka k sta-
novanjski hiši (garaža za kmetijsko meha-
nizacijo), ter nadzidavo in izgradnjo strehe,
na zemljišču parc. št. 1/2 k.o. Segovci, se

osebi, ki je odpotovala, Alojziji Maruško,
postavi začasni zastopnik Brigita Sobočan,
rojena 15. 4. 1969, iz Segovc 13, 9253
Apače.

2. Začasni zastopnik, naveden v 1. toč-
ki tega sklepa se imenuje samo v upravni
zadevi izdaje navedenega enotnega dovo-
ljenja za gradnjo iz tega sklepa in se tega
sklepa ne sme uporabiti za druge namene.

3. Začasni zastopnik je dolžan stranke
oziroma pravne naslednike, takoj ko je to
objektivno možno, obvestiti o upravni za-
devi, ki teče pri Upravni enoti Gornja Rad-
gona.

4. Začasni zastopnik ima v postopku,
oziroma pri dejanju za katerega je postav-
ljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega
zastopnika.

5. Ta sklep velja takoj in se objavi na
oglasni deski Upravne enote Gornja Rad-
gona.

Ob-73886

Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje, prostor in energijo, Geodetska uprava
RS, Območna geodetska uprava Ljubljana
na podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99
in 70/00) in po pooblastilu vodje Območ-
ne geodetske uprave Ljubljana št.
021-4/2001-1, z dne 3. 10. 2000, po
uradni dolžnosti izdaja naslednji sklep:

1. V postopku odmere stavbišča na par-
celi 387/3 v katastrski Občini Poljansko
predmestje, na vlogo VSSE nepremičnine,
Trstenjakova 1a, 1000 Ljubljana, se lastni-
ku parcele 387/3 – Zavodu za zadružno
gradnjo, Vilharjeva 11, 13, 15, Ljubljana ki
kot pravna oseba ne obstaja, zaradi sodelo-
vanja v navedenem postopku odmere stav-
bišča, ter zavarovanja lastnikovih pravic in
pravnih koristi, postavi začasnega zastopni-
ka, in sicer: Šuštar Sabrina, IOGU Ljublja-
na, Cankarjeva 1/III, 1000 Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Ob-73887

Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje, prostor in energijo, Geodetska uprava
RS, Območna geodetska uprava Ljubljana
na podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99
in 70/00) in po pooblastilu vodje Območ-
ne geodetske uprave Ljubljana št.
021-4/2001-1, z dne 3. 10. 2000, po
uradni dolžnosti izdaja naslednji sklep:

1. V postopku ureditve meje med par-
celama št. 1713/4 in 1716/8, k.o. Drav-
lje, na vlogo Vega d.d.d, Stegne 13a, Ljub-
ljana, se solastniku parcele št. 1716/8 –
Iskra TOZD Tovarna avtomatskih in varilnih
naprav, ki kot pravna oseba ne obstaja,

zaradi sodelovanja v navedenem upravnem
postopku ureditve meje ter zavarovanja la-
stnikovih pravic in pravnih koristi, postavi
začasnega zastopnika, in sicer: Šuštar Sa-
brina, IOGU Ljubljana, Cankarjeva 1/III,
1000 Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Ob-73888

Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje, prostor in energijo, Geodetska uprava
RS, Območna geodetska uprava Ljubljana
na podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99
in 70/00) in po pooblastilu vodje Območ-
ne geodetske uprave Ljubljana št.
021-4/2001-1, z dne 3. 10. 2000, po
uradni dolžnosti izdaja naslednji sklep:

1. V postopku ureditve meje med par-
celama št. 1256/19 in 1256/6, k.o. Beži-
grad, na vlogo Telekoma Slovenije, se la-
stniku parcele št. 1256/6 – Stanovanjski
zadrugi Elan Ljubljana, ki kot pravna oseba
ne obstaja, zaradi sodelovanja v navede-
nem upravnem postopku ureditve meje ter
zavarovanja lastnikovih pravic in pravnih ko-
risti, postavi začasnega zastopnika in si-
cer: Šuštar Sabrina, IOGU Ljubljana, Can-
karjeva 1/III, 1000 Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Ob-73889

Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje, prostor in energijo, Geodetska uprava
RS, Območna geodetska uprava Ljubljana
na podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99
in 70/00) in po pooblastilu vodje Območ-
ne geodetske uprave Ljubljana št.
021-4/2001-1, z dne 3. 10. 2000, po
uradni dolžnosti izdaja naslednji sklep:

1. V postopku odmere stavbiša na par-
celi *124 v katastrski Občini Ljubljana - me-
sto, na vlogo Mitje Pavčič, Tivolska 50, Ljub-
ljana, se solastniku parcele *124  – Samou-
pravni stanovanjski skupnosti Ljubljana -
center, Gregorčičeva ulica 7, Ljubljana, ki
kot pravna oseba ne obstaja, zaradi sodelo-
vanja v navedenem postopku odmere stav-
bišča, ter zavarovanja lastnikovih pravic in
pravnih koristi, postavi začasnega zastopni-
ka, in sicer: Šuštar Sabrina, IOGU Ljublja-
na, Cankarjeva 1/III, 1000 Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 013-3/02 Ob-73796

Pravila za delovanje Sindikata farma-
cevtov Slovenije, Sifarm v Javnem zavo-
du Lekarna Velenje, sprejeta na občnem
zboru dne 26. 10. 2001, se shranijo pri RS
- Upravni enoti Velenje.

Pravila so vpisana v evidenci statutov sin-
dikatov pod št. 91, dne 18. 6. 2002.

Št. 025-3/2002 Ob-73797

1. Upravna enota Piran prejme v hrambo
Pravila Sindikata zavoda SVIZ Dijaški
dom Portorož:

Datum vpisa: 29. 5. 2002.
Ime in kratica sindikata: Sindikat vzgo-

je, izobraževanja in znanosti Slovenije –
SVIZ Dijaški dom Portorož.

Sedež sindikata: Sončna pot 20, 6320
Portorož.

2. Pravila iz prve točke te odločbe so
vpsiana v register evidence, ki se vodi pri
temu organu pod zaporedno številko 30.

3. Sindikat mora sporočiti tukajšnjemu
upravnemu organu vse spremembe podat-
kov, se vpisujejo v evidenco in dejstva, ki so
podlaga za vpis v evidenco.

Št 005-5/93 Ob-73798

Pravila Sindikata Temeljnega sodišča
v Mariboru – enota v Lenartu, ki so hra-
njena na Upravni enoti Lenart na podlagi
odločbe št. 005-5/93 z dne 21. 4. 1993 in
vpisana v evidenco statutov sindikatov, pod
zap. št. 5, z dne 21. 4. 1993, se izbrišejo iz
evidence statutov sindikatov, z dnem 28. 6.
2002.

Št. 028-11/02 Ob-73954

Pravila Sindikata podjetja COP, d.o.o.,
Ljubljanska 45, 1241 Kamnik, se hranijo
pri Upravni enoti Kamnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 47 z dne 10. 6.
2002.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-39/2002-4 Ob-73777

Urad Republike Slovenije za varstvo kon-
kurence (v nadaljevanju: Urad) je 1. 7. 2002
na podlagi priglasitve koncentracije izdal
odločbo, v kateri je skladno z drugim od-
stavkom 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99; ZPOmK) odločil, da koncentracija
družb Delo časopisno in založniško po-
djetje d.d., Dunajska 5, Ljubljana (Delo)
in Gorenjski glas, časopisno podjetje

d.o.o., Zoisova 1, Kranj (Gorenjski glas),
ki naj bi se izvršila z nakupom 10-odstotne-
ga deleža v Gorenjskem glasu s strani Dela,
ni podrejena določbam ZPOmK.

Glede na posredovane podatke in Ura-
du znana dejstva, je Urad ugotovil, da pri-
glašena operacija ne predstavlja koncentra-
cije v smislu drugega odstavka 11. člena
ZPOmK in torej ni podrejena določbam
ZPOmK.

O prejemu priglasitve koncentracije je
Urad skladno z določbo 62. člena Zakona o
medijih (Uradni list RS, št. 35/01) obvestil
Ministrstvo za kulturo.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-73793

Ime medijev: 1. Dnevnik,
2. Nedeljski dnevnik,
3. Hopla,
4. Dnevnik Online.

Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana.

Ime, priimek in stalno prebivališče fizič-
ne osebe oziroma firma in sedež pravne
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja naj-
manj pet odstotni delež kapitala ali najmanj
pet odstotni delež upravljalskih oziroma gla-
sovalnih pravic:

1. DZS, d.d., Mali trg 6, Ljubljana,
2. KD holding, d.d., Celovška 206, Ljub-

ljana,
3. Kapitalska družba, d.d., Dunajska ce-

sta 56, Ljubljana,
4. Rent A Ljubljana, Linhartova 36, Ljub-

ljana,
5. ČZP Večer, d.d., Svetozarevska ulica

14, Maribor.
Imena članov uprave izdajatelja: predse-

dnik uprave mag. Branko Pavlin, član upra-
ve Branko Bergant.

Člani nadzornega sveta izdajatelja: Bo-
jan Petan - predsednik, Dejan Kovač - na-
mestnik predsednika, Marjan Božnik, Milan
Koželj, Milan Kneževič, Mojmir Ocvirk.

Ob-73794

1. Ime medija: Revija Zdravje, meseč-
nik;

Izdajatelj Ara založba d.o.o., Cigaletova
5, Ljubljana;

Lastnika podjetja: Grozdana Milivojević
(50%) in Jože Vetrovec (50%), oba Ljublja-
na;

Vir kapitala: iz tekočega poslovanja.
2. Ime medija: Revija Misteriji, meseč-

nik;
Izdajatelj Ara založba d.o.o., Cigaletova

5, Ljubljana;
Lastnika podjetja: Grozdana Milivojević

(50%) in Jože Vetrovec (50%), oba Ljublja-
na;

Vir kapitala: iz tekočega poslovanja.

Objave gospodarskih
družb

Ob-73975
V skladu s prvim odstavkom 533. f čle-

noa Zakona o gospodarskih družbah, Upra-
va družbe Dom Smreka, trgovska družba
d.d., kot prenosne družbe, s sedežem v
Mariboru, Valvasorjeva 12a, v postopku od-
delitve z ustanovitvijo nove družđbe, objav-
lja

obvestilo
1. Delitveni načrt je bil dne 28. 6. 2002

predložen sodnemu registru Okrožnega so-
dišča v Mariboru.

2. Delničarji prenosne družbe si imajo
pravico na sedežu družbe ogledati nasled-
nje, z oddelitvijo povezane listine:

– delitveni načrt,
– letna poročila prenosne družbe za zad-

nja tri poslovna leta,
– zaključno poročilo prenosne družbe,
– poročilo uprave prenosne družbe o od-

delitvi,
– poročilo delitvenega revizorja,
– poročilo nadzornega sveta prenosne

družbe o pregledu oddelitve.
Delničarjem prenosne družbe bo uprava

prenosne družbe na temelju njihove zahte-
ve brezplačno izročila prepis teh listin.

3. Upnikom prenosne družbe bo uprava
prenosne družbe na temelju njihove zahte-
ve brezplačno izročila prepis delitvenega na-
črta.

Dom Smreka, trgovska družba d.d.,
uprava

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Št. 82034 Ob-73773
Skladno z določili 454. člena Zakona o

gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
edinega družbenika zapisanega v notarskem
zapisu opr. št. SV 1428/02 z dne 20. 6.
2002, direktor družbe GDV d.o.o., Tbilisij-
ska 81, 1000 Ljubljana, vpisane v sodni
register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod
vl. št. 12203300 in mat. št. 5742137, ob-
javlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša

170,916.725,23 SIT se zmanjša za znesek
155,916.725,23 SIT, tako da znaša novi
osnovni kapital po zmanjšanju 15,000.000
SIT.

Direktor poziva vse upnike, da se zglasi-
jo na sedežu družbe in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

GDV d.o.o., Ljubljana
direktor

Št. 1632/2002 Ob-73774
Na podlagi 437. v zvezi s 454. členom

Zakona o gospodarskih družbah direktor



Stran 5086 / Št. 60-61 / 12. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

družbe Komunala Radovljica, d.o.o., Ljub-
ljanska c. 27, Radovljica (v nadaljnjem be-
sedilu: Komunala Radovljica, d.o.o.), vpi-
sana v registru pravnih oseb Okrožnega
sodišča v Kranju, št. vl. 064/10005600,
objavlja na 9. seji skupščine Komunale Ra-
dovljica d.o.o. Radovljica z dne 24. 6.
2002 sprejeti

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

družbe Komunala Radovljica, d.o.o.
Osnovni kapital družbe Komunala Ra-

dovljica, d.o.o. Radovljica, ki znaša po sta-
nju na dan sprejema tega sklepa
147,901.777,40 SIT, se zmanjša za
69,957.540,71 SIT tako, da po izvršenem
zmanjšanju znaša 77,944.236,69 SIT.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izve-
de zaradi izstopa družbenikov Občine Bled
in Občine Bohinj iz družbe Komunala Ra-
dovljica d.o.o. Radovljica po sklepu 8. re-
dne skupščine z dne 24. 4. 2002.

Direktor družbe Komunala Radovljica
d.o.o. Radovljica skladno z določbami Zako-
na o gospodarskih družbah poziva vse upni-
ke, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali sogla-
šajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Komunala Radovljica d.o.o. Radovljica

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Ob-73722
V skladu z določili Zakona o gospodar-

skih družbah in na podlagi člena 6.3. Statu-
ta družbe Intertrade ITS d.d., informacijske
in računalniške storitve, uprava in nadzorni
svet družbe Intertrade ITS d.d., informacij-
ske in računalniške storitve, Leskoškova 6,
Ljubljana, sklicujeta

5. zasedanje skupščine
družbe Intertrade ITS d.d.,

informacijske in računalniške storitve,
ki bo v ponedeljek, 12. avgusta 2002,

ob 13. uri, v sejni sobi družbe, v Ljubljani,
Leskoškova 6, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: za predsednico skup-
ščine se izvoli Maja M. Kunstelj, univ. dipl.
prav., za preštevalko glasov pa Sandra Dart.

2. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta in statuta v prečiščenem besedilu.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe statuta ter statut v pre-
čiščenem besedilu v predlagani vsebini.

3. Predstavitev revidiranega letnega po-
ročila družbe za leto 2001 in poročila nad-
zornega sveta, uporaba bilančnega dobič-
ka in podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlogi sklepov:
3.1. Skupščina se seznani z revidiranim

letnim poročilom družbe za leto 2001 in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi re-
vidiranega letnega poročila.

3.2. Bilančni dobiček za poslovno leto
2001 v višini 822,741.138,73 SIT, ki ga
sestavljajo preneseni čisti dobički iz prete-
klih let s pripadajočo revalorizacijo v višini

283,412.835,51 SIT, druge rezerve s pri-
padajočo revalorizacijo v višini
523,996.376,72 SIT in nerazporejeni čisti
dobiček poslovnega leta 2001 v višini
15,331.926,50 SIT se ne razdeli.

3.3. Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in nadzornemu svetu družbe za leto 2001.

4. Imenovanje finančnega revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za finančnega revizorja družbe za
leto 2002 imenuje družba Ernst & Young
Revizija, davčno in poslovodno svetovanje
d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je skupaj s predla-

ganimi spremembami statuta, revidiranim
letnim poročilom družbe za leto 2001 in
poročilom nadzornega sveta na vpogled del-
ničarjem na sedežu družbe v Ljubljani, Le-
skoškova 6, v tajništvu družbe (Sandra Dart),
vsak delovni dan med 10. in 12. uro do
vključno 12. 8. 2002.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno pri-
javijo upravi družbe vsaj tri dni pred zaseda-
njem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno.

Intertrade ITS d.d.
mag. Boštjan Kralj, direktor

Ob-73775
Na podlagi 40. člena statuta družbe

SAP-SERVO, mehanični obrati, d.d., upra-
va sklicuje

5. sejo skupščine družbe
SAP-SERVO, mehanični obrati, d.d.

Ljubljana, Središka 4,
ki bo dne 13. avgusta 2002 ob 14. uri

na sedežu družbe v Ljubljani, Središka 4, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka

Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov: Aleksander Sei-

bert, Branka Polimac.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Marina Ružič-Tratnik.
2. Spremembe in dopolnitve statuta

družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo

o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02).

b) Sprejmejo se spremembe in dopolni-
tve statuta družbe in čistopis statuta družbe
v predloženem besedilu.

3. Spremembe in dopolnitve poslovnika
o delu skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme-
jo se spremembe in dopolnitve poslovnika
o delu skupščine in čistopis poslovnika o
delu skupščine.

4. a) Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (274.a člen Zakona o gospodar-
skih družbah).

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom za leto 2001 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila.

b) Podelitev razrešnice direktorju in čla-
nom nadzornega sveta za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
potrjuje in odobri delo direktorja in nadzor-
nega sveta v poslovnem letu 2001 ter pode-
ljuje direktorju družbe in članom nadzornega
sveta razrešnico za poslovno leto 2001.

5. Ugotovitev o izteku mandata članom
nadzornega sveta in izvolitev članov nadzor-
nega sveta predstavnikov delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: po ugotovitvi, da
se bo dosedanjim članom nadzornega sve-
ta 26. avgusta 2002 iztekel mandat, skup-
ščina izvoli naslednja člana nadzornega sve-
ta, predstavnika delničarjev:

1. Košak Mitja,
2. Mali Stane,
za naslednje mandatno obdobje od

27. 8. 2002 dalje.
Skupščina se seznani, da je svet delav-

cev družbe izvolil Purkat Borisa za člana
nadzornega sveta, predstavnika delavcev,
za naslednje mandatno obdobje od 27. av-
gusta dalje.

6. Pooblastilo skupščine direktorju za
nakup lastnih delnic v skladu z 240. členom
ZGD.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na pooblašča direktorja družbe, da lahko
kupi lastne delnice po najvišji ceni 1.350
SIT, pri čemer skupni nominalni znesek ku-
pljenih delnic ne sme presegati 10% osnov-
nega kapitala družbe.

Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva
sprejetja tega sklepa.

Skupščina pooblašča direktorja družbe,
da lahko vse pridobljene lastne delnice od-
proda ali umakne brez nadaljnjega sklepa-
nja skupščine o zmanjšanju osnovnega ka-
pitala družbe, pooblastilo za spremembo
statuta, ki zadeva zmanjšanje osnovnega ka-
pitala zaradi umika lastnih delnic, pa prena-
ša na nadzorni svet družbe.

7. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: kolikor bo v skladu
z ZGD potrebna revizija, skupščina za poo-
blaščeno revizijsko družbo za leto 2002
imenuje družbo Plus Revizija d.o.o., Ljublja-
na, Bežigrad 1.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2001 z mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila, so na voljo v tajniš-
tvu uprave na sedežu družbe, vsak delovnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.
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Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

SAP-SERVO, d.d. Ljubljana
direktor

Franc Florjančič

Ob-73776
Na podlagi 6.8. točke statuta Javor Piv-

ka lesna industrija d.d., Pivka, uprava dru-
žbe sklicuje

8. sejo skupščine
Javor Pivka lesna industrija d.d.

Kolodvorska cesta 9a, Pivka,
ki bo 29. 8. 2002 ob 13. uri na sedežu

družbe v Pivki, Kolodvorska cesta 9a.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep: na podla-
gi poročila o prisotnosti se ugotovi, da je
skupščina sklepčna in lahko veljavno spre-
jema sklepe v zvezi s predlaganim dnevnim
redom.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov, notarja in zapisnikarja.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: izvoli se
predsednik skupščine Valter Urbančič,
preštevalki glasov Danijela Tomažič, Vida
Smrdelj, notar Darko Jerše in zapisnikar za
potrebe družbe Irena Zadelj.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčno-
sti.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi sklepčnost
skupščine.

4. Predložitev revidiranega letnega po-
ročila družbe za leto 2001 ter poročila nad-
zornega sveta, uporaba bilančnega dobič-
ka za leto 2001 in podelitev razrešnice upra-
vi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednje sklepe:

a) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom za leto 2001 ter s poroči-
lom nadzornega sveta z dne 15. 4. 2002 o
sprejemu letnega poročila za leto 2001.

b) Ugotovljeni bilančni dobiček družbe
na dan 31. 12. 2001 v višini 19,720.662
SIT se v celoti prenese v naslednje poslov-
no leto kot preneseni dobiček.

c) Skupščina upravi družbe in nadzorne-
mu svetu družbe podeli razrešnico za po-
slovno leto 2001.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: zaradi us-
kladitve z veljavnimi določili ZGD se sprej-
me spremembe in dopolnitve statuta dru-
žbe v predlaganem besedilu.

6. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da

sprejme naslednji sklep: zaradi izteka man-
data dosedanji članici nadzornega sveta se
za novo članico nadzornega sveta, ki nasto-
pi mandat z dnem 23. 8. 2002 ponovno
izvoli Andreja Štrukelj.

7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja za po-
slovno leto 2002 se imenuje revizijska dru-
žba B & A d.o.o. Ljubljana, podjetje za fi-
nančne, ekonomske in revizijske storitve.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Letno poročilo in poročilo nadzornega sve-

ta ter ostalo gradivo za vsako točko dnevnega
reda skupščine je delničarjem na voljo na se-
dežu uprave družbe v Pivki, Kolodvorska ce-
sta 9a, vsak delovni dan od 8. do 11.30.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in ravno tako mora
biti predloženo najkasneje tri dni pred zase-
danjem skupščine. Pooblastilo za zastopa-
nje na skupščini mora biti pisno in ravno
tako mora biti predloženo najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.

Glasovanje o točkah dnevnega reda bo
potekalo na podlagi glasovnic, ki jih bodo
prejeli delničarji ob vstopu v sejno sobo.

Delničarji lahko svoje protipredloge vlo-
žijo v roku 7 dni od dneva objave sklica
skupščine, priporočeno po pošti ali nepo-
sredno v tajništvo uprave družbe na Kolod-
vorski cesti 9a v Pivki.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
ob 14. uri v istih prostorih. Po ponovnem
sklicu bo skupščina odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Javor Pivka d.d.
uprava

Št. 102/02 Ob-73784
Na podlagi 7.2 točke statuta delniške

družbe Agroservis, Murska Sobota, Kroška
ulica 58, Murska Sobota, sklicuje uprava
družbe

6. redno sejo skupščine
delničarjev Agroservis d.d., Kroška

ulica 58, Murska Sobota,
ki bo v ponedeljek, dne 26. 8. 2002 ob

9. uri na sedežu uprave družbe z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov skupščine. Upra-
va in nadzorni svet predlagata, da se sprej-
me naslednji sklep: za predsednika 6. re-
dne seje skupščine se izvoli Jože Lederer,
za preštevalki glasov se izvolita Darinka La-
zar in Silva Kreft.

Na skupščino je vabljen notar mag. Ro-
šker Andrej iz Murske Sobote.

2. Poročilo nadzornega sveta o preveri-
tvi letnega poročila za leto 2001, odločanje
o uporabi bilančnega dobička za leto 2001
in podelitev razrešnice upravi in članom nad-
zornega sveta. Uprava in nadzorni svet pre-
dlagata skupščini družbe, da sprejme skle-
pe:

a) Ugotovi se, da bilančni dobiček za
leto 2001 znaša 122,982.593 SIT.

b) Bilančni dobiček za leto 2001 v višini
122,982.593 SIT ostane nerazporejen in
bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih
poslovnih letih (preneseni dobiček).

c) Skupščina upravi in nadzornemu sve-
tu podeli razrešnico za poslovno leto 2001.

3. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membah in dopolnitvah Statuta delniške
družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme sklep: zaradi uskladitve
statuta s spremembami Zakona o gospo-
darskih družbah, skupščina sprejme statut
v prečiščenem besedilu, ki v celoti nado-
mesti prejšnjega.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje revizijsko družbo
Iteo-Abeceda, podjetje za revizijo in soro-
dne storitve, d.o.o., Kotnikova 28, Ljublja-
na, PE Ptuj, Osojnikova 3, za izvedbo revizi-
je poslovanja za leto 2002.

5. Vprašanje in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
na sedežu družbe vsak delovni dan od 8.
do 14. ure, v času od dneva objave sklica
skupščine, do vključno dneva zasedanja
skupščine. Pravico udeležbe na skupščini
in glasovalno pravico lahko uresničijo delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
so vpisani v delniški knjigi KDD, Ljubljana
na dan 23. 8. 2002 in bodo svojo udeležbo
pisno prijavili najmanj 3 dni pred zaseda-
njem skupščine.

Kolikor na skupščini ne bo dosežena
sklepčnost, bo skupščina ponovno zaseda-
la istega dne ob 13. uri, v istih prostorih.

Na ponovnem zasedanju bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Agroservis, d.d., Murska Sobota
uprava

Branko Fijok, univ. dipl. inž. stroj.

Ob-73788
Na podlagi 6.6. točke Statuta delniške

družbe Marles, načrtovanje in gradnja so-
dobnih hiš in investicijskih objektov d.d.,
Limbuška c. 2, Maribor, direktor družbe v
funkciji uprave sklicuje

5. sejo skupščine družbe
Marles, načrtovanje in gradnja

sodobnih hiš in investicijskih objektov
d.d.,

ki bo v četrtek, 22. avgusta 2002 s pri-
četkom ob 12. uri v sejni dvorani Srednje
lesarske šole v Mariboru, Lesarska ul. 2,
Maribor, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, imenovanje delovnih teles skupšči-
ne (predsednika skupščine, preštevalcev
glasov) in seznanitev o prisotnosti notarja.
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Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

– za predsednico skupščine se imenuje
Stanka Osterc,

– za preštevalca glasov se imenujeta
Bratoljub Šauperl in Bogdan Božac,

– ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora.

2. Predložitev letnega poročila uprave za
leto 2001 z revizijskim poročilom in pisne-
ga poročila nadzornega sveta, ugotovitev
ter pokrivanje bilančne izgube in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

2.1. Predlog sklepa uprave in nadzorne-
ga sveta:

– Skupščina se seznani z letnim poroči-
lom uprave za leto 2001 z revizijskim poro-
čilom in s pisnim poročilom nadzornega sve-
ta o preveritvi ter potrditvi letnega poročila.

– Skupna višina bilančne izgube po bi-
lanci stanja na dan 31. 12. 2001 znaša
1.417,449.687,79 SIT in se sestoji iz

– prenesene izgube iz preteklih let
1.084,405.449,97 SIT,

– revalorizacijskega popravka izgube
iz preteklih let 166,962.669,72 SIT,

– izgube poslovnega leta 2001
166,081.568,10 SIT.

Bilančna izguba na dan 31. 12. 2001 v
znesku 1.417,449.687,79 SIT se v celoti
pokrije v breme revalorizacijskega poprav-
ka kapitala. Knjiženje se opravi na dan 1. 1.
2002.

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu, s katero potrju-
je in odobrava delo teh dveh organov dru-
žbe v poslovnem letu 2001.

3. Sklepanje o spremembi in dopolnitvi
dejavnosti družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: dejavnost družbe se dopolni in uskla-
di z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02)
v predloženi vsebini.

4. Sklepanje o spremembah in dopolni-
tvah statuta družbe:

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

4.1. Skupščina sprejme spremembe in do-
polnitve statuta družbe v predloženi vsebini.

4.2. Skupščina sprejme prečiščeno be-
sedilo – čistopis statuta družbe v predloženi
vsebini.

5. Ugotovitev o izteku mandata članom
nadzornega sveta in izvolitev članov nadzor-
nega sveta družbe.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
5.1. Skupščina ugotavlja, da dne 22. 1.

2003, poteče mandat dosedanjim članom
nadzornega sveta: Leopoldu Poljanšku, Emi-
ljanu Trafeli, Miranu Kovačiču, Miljenku Fin-
derletu, Cvetki Kramer in Branku Kovšetu.

Skupščina za člane nadzornega sveta
družbe za mandatno dobo štirih let izvoli:

– Leopolda Poljanška, univ. dipl. ek.
– Mirana Kovačiča, univ. dipl. prav.
– Antona Brumna, univ. dipl. ek.
– Biserko Anterič, dipl. ek.
– Sonjo Dolčič, univ. dipl. ek.
– Branka Kovšeta,
ki nastopijo mandat 23. 1. 2003.
6. Določitev višine sejnine za predsedni-

ka in člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave: skupščina dolo-

či sejnino za člane nadzornega sveta v višini

50.000 SIT neto in za predsednika 75.000
SIT neto.

7. Imenovanje revizijske družbe za leto
2002.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizijsko družbo za leto 2002 skupščina ime-
nuje revizijsko družbo “Revizija, družba za
revizijo in svetovanje, d.o.o., Maribor”.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, ki so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na dan 20. 8.
2002 na skupščino oziroma njihovi poobla-
ščenci ali zakoniti zastopniki. Delničarji dru-
žbe lahko dajo pooblastila za udeležbo in
glasovanje v skladu z zakonskimi določba-
mi, kar pomeni, da mora biti pooblastilo
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega ra-
zmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki bodo udeležbo na skupščini najavili naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine v
pisni obliki. Pooblaščenci morajo hkrati s
prijavo v istem roku poslati tudi pisna poo-
blastila, zakoniti zastopniki pa dokaz o sta-
tusu zakonitega zastopnika.

Delničarje, njihove pooblaščence in za-
konite zastopnike prosimo, da se zaradi
ugotavljanja sklepčnosti skupščine in pre-
vzema glasovnic zglasijo na mestu zaseda-
nja skupščine vsaj pol ure pred sklicem.
Identifikacija bo potekala na podlagi ustrez-
nega identifikacijskega dokumenta (osebna
izkaznica, potni list).

Gradivo za dnevni red skupščine družbe, s
predlogi sklepov delničarjem, vključno z be-
sedilom sprejetega letnega poročila uprave
za leto 2001 z revizijskim poročilom, pisno
poročilo nadzornega sveta o preveritvi letne-
ga poročila, besedilom predlaganih spre-
memb in dopolnitev statuta in predlaganim
prečiščenim besedilom statuta ter ostalo gra-
divo, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v tajništvu uprave vsak delovni dan od
11. do 13. ure. Delničarje prosimo, da more-
bitne nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda pisno sporočijo upravi
družbe v sedmih dneh od objave sklica.

Nasprotni predlog mora biti jasen in ra-
zumno utemeljen.

Skupščina je sklepčna (prvi sklic), če bo
ob sklicu prisotnih vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala. Če skupščina ob sklicu
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine (drugi sklic) z istim dnevnim re-
dom isti dan ob 12.30 na mestu prvega
sklica. Ob ponovnem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Marles d.d. Maribor
uprava – direktor

Slavko Cimerman, univ. dipl. ek.

Ob-73811
Na podlagi 13. člena statuta Cestnega

podjetja Murska Sobota, d.d., družbe za
vzdrževanje in gradnjo cest sklicujem

6. skupščino
delniške družbe Cestnega podjetja

Murska Sobota, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 22. 8. 2002 ob 12.

uri, v sejni sobi družbe, v Murski Soboti,
Lendavska 64.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev in imenovanje delovnih te-
les.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se, da je skupščina sklep-
čna, za spremljanje skupščine in sestavo
notarskega zapisnika je prisoten notar, mag.
Andrej Rošker iz Murske Sobote. Za pred-
sednika skupščine se izvoli Pavel Pongrac,
stanujoč v Murski Soboti, Ledavsko naselje
30, za preštevalki glasov pa se imenujeta
Brigita Banfi, stanujoča v Puževcih 26, 9265
Bodonci in Marjeta Zadravec, stanujoča v
Murski Soboti, Vrtna 6, 9000 Murska So-
bota.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom o poslovanju družbe od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2001, poročilom revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poroči-
lom o poslovanju družbe od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2001, poročilom revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta družbe.

3. Predlog uporabe bilančnega dobička
s predlogom razrešnice upravi in nadzorne-
mu svetu družbe za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

a) Bilančni dobiček po stanju na dan 31.
12. 2001 v višini 151,735.518,61 SIT, se-
stavljen iz čistega dobička iz poslovnega
leta 2001 v višini 75,367.688,34 SIT in
prenesenega dobička iz preteklih let v višini
76,367.830,27 SIT se prenese v nasled-
nje leto.

b) Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2001.

4. Sklepanje o spremembi statuta delni-
ške družbe Cestno podjetje Murska Sobo-
ta, d.d., družbe za vzdrževanje in gradnjo
cest.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme predlagane spre-
membe statuta delniške družbe Cestno po-
djetje Murska Sobota, d.d., družbe za vzdr-
ževanje in gradnjo cest.

5. Izvolitev nadomestnih članov nadzor-
nega sveta družbe, predstavnikov delničar-
jev.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-
ščina se seznani z odstopnimi izjavami in z
dnem 22. 8. 2002 razreši sledeče člane
nadzornega sveta:

1. Boštjan Gmajnar, univ. dipl. ek., roj.
28. 12. 1965, stanujoč Opekarska 45/b,
1000 Ljubljana,

2. Karel Kaučič, grad. delovodja, roj. 31.
10. 1947, stanujoč Paričjak 23d, 9252 Ra-
denci,

3. Štefan Bojnec, inž. stroj., roj. 2. 9.
1966, stanujoč Mlajtinci 26, 9226 Morav-
ske Toplice,

ter za nadomestne člane nadzornega
sveta, predstavnike delničarjev izvoli:

1. Tadej Ružič, univ. dipl. iur., roj. 22.
12. 1972, stanujoč Gornji Petrovci 2/a,
9203 Petrovci,

2. Jože Dominko, univ. dipl. ek., roj. 13.
5. 1964, stanujoč Lipa 165/a, 9231 Bel-
tinci,

3. Štefan Martinec, roj. 26. 11. 1959,
stanujoč Ozka 6, 9000 Murska Sobota.
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Mandat novoizvoljenim članom NS začne
z dnem 22. 8. 2002 in traja do izteka man-
data sedanjemu nadzornemu svetu družbe.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-
ščina pooblašča upravo družbe, da na pod-
lagi zbiranja ponudb izbere revizorja za po-
slovno leto 2002.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pi-
sno prijavo, s priporočeno pošiljko ali ose-
bno dostavijo na sedež družbe, najpozneje
tri dni pred skupščino.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino, pol ure pred začetkom seje
prijavijo predstavniku družbe, na kraju kjer
bo seja in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skup-
ščini ter prevzamejo glasovalne lističe. Za
udeležbo na skupščini se fizične osebe iz-
kažejo z osebnim dokumentom, poobla-
ščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino, predlagane spre-

membe statuta s predlogi sklepov, si delni-
čarji lahko ogledajo na sedežu družbe, vsak
delavnik od ponedeljka do petka, od 10. do
12. ure, do dneva zasedanja skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se bo ponovno sestala istega dne,
v istem prostoru, eno uro pozneje, to je ob
13. uri.

Na ponovnem zasedanju skupščina ve-
ljavno odloča, ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Cestno podjetje Murska Sobota, d.d.
direktor

Št. 14/2002 Ob-73812
Na podlagi določil statuta družbe Koro-

ške pekarne d.d., Koroška c. 2, Dravo-
grad, uprava družbe sklicuje

sejo skupščine,

ki bo dne 20. 8. 2002 ob 13. uri v
prostorih družbe.

I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in imenovanje organov skupščine.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sedujočega skupščine in preštevalca gla-
sov na predlog uprave. Skupščina se sez-
nani s prisotnostjo notarke Sonje Kralj, univ.
dipl. prav.

II. Seznanitev s poslovanjem družbe in
poročilom nadzornega sveta.

Skupšina se seznani s poslovanjem dru-
žbe in poročilom nadzornega sveta.

III. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep:

1. Skupni bilančni dobiček ugotovljen po
revidirani bilanci za poslovno leto 2001 zna-
ša 158,108.115,54 SIT in je sestavljen iz
prenesenega čistega dobička prejšnjih let v
znesku 117,684.875,77 SIT in ostanka či-
stega dobička poslovnega leta v znesku
40,423.239,77 SIT.

Bilančni dobiček se uporabi:
– skupni bilančni dobiček se prenese v

prihodnja poslovna leta in bo o njegovi raz-
poreditvi odločeno v prihodnjih letih.

2. Skupščina s sprejemom tega sklepa
upravi in vsem članom nadzornega sveta
podeli razrešnico.

IV. Sprejem sklepa o zmanjšanju osnov-
nega kapitala z umikom lastnih delnic.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep:

1. Zmanjša se osnovni kapital družbe z
umikom 2.137 navadnih imenskih delnic oz-
nake G, nominalne vrednosti 10.000 SIT,
skupne nominalne vrednosti 21,370.000
SIT. Morebitna razlika med nominalno vre-
dnostjo in večjo nakupno vrednostjo se so-
razmerno nadomesti iz ustreznega zmanjša-
nja prevrednotovalnega popravka osnovne-
ga kapitala, rezerv družbe oziroma drugih
sestavin kapitala.

2. Družba bo delnice pridobila z naku-
pom 1.637 lastnih delnic po sprejemu tega
sklepa na skupščini družbe, skladno s sed-
mo alineo prvega odstavka 240. člena ZGD.

3. Uprava družbe skladno s sklepom pri-
dobi 1.637 lastnih delnic, za razliko 500
delnic pa uporabi lastne delnice pridobljene
skladno s sklepom o oblikovanju sklada la-
stnih delnic sprejetega na skupščini dne
21. 8. 2001.

4. Delnice iz prejšnje točke se umakne-
jo v breme drugih rezerv iz dobička.

5. Namen zmanjšanja osnovnega kapi-
tala družbe je preprečiti sovražni prevzem
izdajatelja delnic.

V. Sprejem sklepa o spremembah in do-
polnitvah statuta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta se sprejme naslednji sklep:

1. Sprejmejo se predlagane spremem-
be in dopolnitve statuta.

2. Pooblasti se nadzorni svet, da sprej-
me čistopis statuta.

VI. Imenovanje revizorja družbe za leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme naslednji sklep: za revizor-
ja družbe za poslovno leto 2002 se imenuje
Iteo-Abeceda d.o.o.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo le delničar-
ji, v korist katerih bodo delnice 3 dni pred
izvedbo skupščine vknjižene v delniški knji-
gi družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni
družbi neposredno, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, ki pisno prijavo za udeležbo na
skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo na sedež družbe tri dni pred sejo
skupščine.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim

redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem na sedežu druž-
be, vsak delavnik od 10. do 12. ure od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Koroške pekarne d.d., Dravograd
uprava družbe

Ob-73813
Na podlagi določil ZGD in 7.3. točke

Statuta družbe Autoemona zastopstva in
servisi d.d., Celovška 252, Ljubljana skli-
cujemo

8. sejo skupščine
delniške družbe,

ki bo dne 12. 8. 2002 ob 13. uri v
prostorih družbe, Celovška 252, Ljubljana z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-
ležbe, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščina in preštevalca glasov.

2. Obravnava ter sprejem letnega poro-
čila o opravljeni reviziji računovodskih izka-
zov za poslovno leto 2001 in podelitev raz-
rešnice upravi in članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme letno poročilo o poslovanju družbe
v letu 2001, skupaj s pozitivnim mnenjem
revizijske družbe v predlaganem besedilu.

Predlog sklepa: upravi in članom nad-
zornega sveta se podeli razrešnica za po-
slovno leto 2001.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz
leta 1997 in 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme sklep o pokrivanju izgube iz leta
1997 in leta 2000 v naslednjem besedilu:

V breme revalorizacijskega popravka
osnovnega kapitala v skupnem znesku
11,348.260 SIT se pokrije izguba leta 1997
v znesku 5,711.375 SIT in revalorizacijski
popravek izgube leta 1997 v znesku
399.796,27 SIT, ter izguba iz leta 2000 v
znesku 4,823.534,33 SIT in revalorizacij-
ski popravek izgube iz leta 2000 v znesku
413.554,20 SIT.

Izguba se pokriva na dan 1. 1. 2002.
Nepokrita izguba znaša še

2,815.284,94 SIT, in sicer izguba iz leta
2000 v znesku 1,084.383,03 SIT in izguba
iz leta 2001 v znesku 1,730.901,91 SIT.

4. Obravnava in sprejem sprememb Sta-
tuta družbe Autoemona d.d. na podlagi spre-
memb zakona o gospodarskih družbah.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be Statuta družbe Autoemona d.d. po pre-
dlogu, ki je sestavni del tega sklepa.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za leto 2002 pooblaščeno revizij-
sko družbo Contura d.o.o., Celovška 150,
Ljubljana.

6. Odpoklic člana nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: z dnem 12. 8. 2002 se
odpokliče član nadzornega sveta Fedor Za-
jec.
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7. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: z dnem 12. 8. 2002 se
za člana nadzornega sveta Adutoemona d.d.
imenujeta Barbara Kovač, Matija Hočevar.

Udeležba na skupščini
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-

čna, bo ponovno zasedanje istega dne t.j.
12. 8. 2002 ob 14. uri. Na ponovnem za-
sedanju bo skupščina odločala na podlagi
dnevnega reda, ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Pooblaščenci naj se izkažejo s pisnim
pooblastilom.

Gradivo za skupščino
Gradivo s predlogi sklepov, letnim poro-

čilom in besedilom predlaganih sprememb
statuta ter informacije so na vpogled na se-
dežu družbe vsak delovni dan od 13. do
14. ure.

Autoemona Zastopstva in servisi d.d.
uprava

Ob-73852
Na podlagi 46. člena statuta družbe

Elektro Maribor, javno podjetje za distribu-
cijo električne energije, d.d., Maribor, Ve-
trinjska ulica 2, uprava družbe sklicuje

5. skupščino družbe
Elektro Maribor javno podjetje za

distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v sredo, dne 14. 8. 2002 ob 9. uri

na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska uli-
ca 2 (sejna soba – II. nadstropje), z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– predsedujoči skupščini: Branka Nef-

fat,
– preštevalki glasov Jelko Orožim-Kop-

še, Marjano Gredin.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej

Škrk.
2. Sprememba dejavnosti družbe ter

spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo

o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02).

b) Dejavnost družbe se razširi z nasled-
njimi dejavnostmi:

– E/40.132 Trgovanje z električno ener-
gijo

– K/74.130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja

– K/74.400 Oglaševanje
c) Sprejmejo se spremembe in dopolni-

tve statuta družbe in čistopis statuta družbe.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev po-

slovnika o delu skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme-
jo se spremembe in dopolnitve ter čistopis
poslovnika o delu skupščine.

4. a) Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (274.a člen Zakona o gospodar-
skih družbah).

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-

na se seznani z letnim poročilom za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.

b) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na podeli razrešnico upravi družbe in čla-
nom nadzornega sveta družbe za leto 2001.

5. Sprejem Temeljev poslovne politike
družbe Elektro Maribor d.d. za leto 2002.

Uprava predlaga skupščini, da ob pozi-
tivnem mnenju nadzornega sveta sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme Temelje
poslovne politike družbe Elektro Maribor,
d.d. za leto 2002 v predloženem besedilu.

6. Ugotovitev o izteku mandata članom
nadzornega sveta in izvolitev članov nadzor-
nega sveta predstavnikov delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprej-
me naslednji sklep: po ugotovitvi, da se je
dosedanjim članom nadzornega sveta iztekel
mandat, skupščina izvoli naslednje člane nad-
zornega sveta, predstavnike delničarjev:

1. Zvonko Copot,
2. dr. Bojan Škof,
3. Slava Kutin,
4. Jože Dover,
za naslednje mandatno obdobje.
Skupščina se seznani, da je svet delav-

cev družbe izvolil dva člana nadzornega sve-
ta, predstavnika delavcev, za naslednje
mandatno obdobje.

7. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno re-
vizijsko družbo za leto 2002 skupščina ime-
nuje družbo po predlogu nadzornega sveta.

8. Sprejem sklepa o višini sejnin nadzor-
nega sveta družbe.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: sejnina za predsednika nad-
zornega sveta znaša 35%, za člane nadzor-
nega sveta pa 25% povprečne mesečne
plače v dejavnosti, v katero sodi družba,
vendar največ v višini 80.000 SIT bruto za
predsednika in 57.140 SIT bruto za člane.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Elektro Maribor, d.d.
direktor

Štefan Lutar, univ. dipl. inž. el.

Ob-73892
Na podlagi 50. člena statuta družbe Is-

kra Telekom Holding d.d. Kranj uprava skli-
cuje

3. sejo skupščine
Iskra Telekom Holding d.d. Kranj,
ki bo v ponedeljek, 26. 8. 2002 ob 10.

uri v prostorih odvetniške pisarne Irene Do-
bravc Tatalovič, Nazorjeva 2/I, Ljubljana, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, sprejem dnevne-
ga reda, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
potrdi predlagani dnevni red, izvolijo se de-
lovna telesa skupščine in potrdi predlagani
notar.

2. Poročilo nadzornega sveta o spreje-
mu letnega poročila za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila s poročilom nadzornega sveta o spreje-
mu letnega poročila za leto 2001.

3. Razrešnica upravi in članom nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: skupščina podeljuje raz-
rešnico upravi in članom nadzornega sveta.

4. Imenovanje revizorske hiše.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina imenuje za revizorja za po-
slovno leto 2002 revizijsko družbo KPM Slo-
venija d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov, vključno z letnim poročilom za leto
2001 in poročilom nadzornega sveta, je na
vpogled delničarjem na sedežu družbe Pit
d.o.o., Motnica 17, 1236 Trzin, vsak delov-
ni dan od ponedeljka do petka od 11. do
12. ure od dneva objave dnevnega reda do
dneva zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda naj bodo
obrazloženi in vloženi v pisni obliki v sedmih
dneh po objavi tega sklica v tajništvu odvet-
niške pisarne Irene Dobravc Tatalovič, Na-
zorjeva 2/I, 1000 Ljubljana.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so vpisani pri Centralni
klirinški depotni družbi d.d. dne 19. 8.
2002, ki bodo sami ali preko svojih zakoni-
tih zastopnikov ali pooblaščencev pisno pri-
javili svojo udeležbo na skupščini najmanj 5
dni pred dnem sklica skupščine.

Pooblaščenci in zastopniki morajo prija-
vi obvezno priložiti pisno dokazilo o poobla-
stitvi in zakonitem zastopanju.

Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 12. uri v istih prostorih, na
kateri se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Iskra Telekom Holding d.d. Kranj
uprava družbe
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Ob-73941
Direktorica delniške družbe Adria Capital

Koper, finančni inženiring, d.d. Koper, Pri-
staniška 8, na podlagi statuta družbe in dolo-
čil Zakona o gospodarskih družbah sklicuje

šesto skupščino
delniške družbe Adria Capital Koper,

d.d.,
ki bo v torek 13. 8. 2002 ob 13. uri v

Kopru, na Pristaniški 8 v 5. nadstropju, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje nje-
nih delovnih teles.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Marko Mencin, za prešteval-
ca glasov pa Doris Poniš. Vabljeni notar je
Dravo Ferligoj.

2. Predstavitev letnega poročila uprave
o poslovanju družbe za leto 2001 z mne-
njem revizorja in poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu ter ugotovitev
bilančne izgube družbe za poslovno leto
2001.

Predlog sklepa:
2. a) Ugotovi se bilančna izguba na dan

31. 12. 2001 v višini 147,580.301,77 ter
njena revalorizacija v višini 65,627.927,12,
kar skupaj znaša 213,208.228,89. Bilan-
čna izguba ostane nepokrita.

2. b) V skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina potrdi in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
letu 2001 ter jima podeli razrešnico za po-
slovno leto 2001.

3. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2002 imenuje revizijska družba Ernst &
Young, d.o.o., Ljubljana.

Pravico sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo tisti delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo na dan skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo vsi tisti del-
ničarji oziroma pooblaščenci, ki bodo svojo
udeležbo na skupščini v skladu s 9.4.3. toč-
ko statuta družbe Adria Capital Koper, d.d.
pisno prijavili družbi vsaj tri dni pred skupšči-
no. Pooblaščenci delničarjev morajo svoja
pooblastila deponirati pri upravi družbe vsaj
tri dni pred skupščino. Pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati ime in priimek, na-
slov, rojstne podatke oziroma firmo in sedež
pooblastitelja in pooblaščenca.

Gradivo za sejo je na vpogled na sedežu
družbe Adria Capital Koper, d.d. Koper, Pri-
staniška 8, od 12. 7. 2002 do 13. 8. 2002.

Adria Capital Koper, d.d.
direktorica

Ingrid Mizgur

Ob-73948
Na podlagi določil točke sedmič Statuta

delniške družbe Agrokombinat Maribor d.d.,
in skladno z določbami Zakona o gospodar-
skih družbah, uprava družbe sklicuje

5. sejo skupščine
delniške družbe Agrokombinat Maribor

d.d.,
ki bo v petek, 16. avgusta 2002, na

naslovu uprave družbe Agrokombinat Mari-
bor, Dolnja Počehova 2, s pričetkom ob 9.
uri z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Nevena Tea Gor-
jup in dva preštevalca glasov Alenka Pliber-
šek in Branka Trebše. Seji bo prisostvoval
vabljen notar Miloš Lešnik iz Lenarta.

2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2001 pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu, raz-
prava in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu ter obravnava predloga skle-
pa o uporabi bilančnega dobička iz poslov-
nega leta 2001.

Predlog sklepa št. 2.1: na predlog upra-
ve in nadzornega sveta se bilančni dobiček
družbe v znesku 10,537.347,06 SIT se raz-
poredi na druge rezerve iz dobička.

Predlog sklepa št. 2.2: v skladu z 282.a
členom veljavnega Zakona o gospodarskih
družbah skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2001 in jima podeljuje razrešnico.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2002
imenuje revizijsko hišo Iteo-Abeceda d.o.o.
iz Ljubljane.

4. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb in dopolnitev statuta družbe Agro-
kombinat Maribor, d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe in do-
polnitve statuta družbe Agrokombinat Mari-
bor d.d. v predloženem besedilu.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji
neposredno, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki, ki so vpisani kot lastniki delnic družbe
pri KDD in ki pisno prijavijo svojo udeležbo
na skupščini osebno ali s priporočeno poši-
ljko v tajništvo družbe Agrokombinat Mari-
bor d.d., Dolnja Počehova 2, 2211 Pesni-
ca pri Mariboru, tako da jo to prejme najka-
sneje 3 dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnica-
mi.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v tednu dni po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni pred-
logi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut
za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov, katerega sestavni del je letno poročilo
za poslovno leto 2001, revidirani računo-
vodski izkazi družbe za poslovno leto 2001,
pisno poročilo nadzornega sveta ter pre-
dlog sprememb statuta družbe je delničar-
jem na vpogled v tajništvu uprave družbe v
Dolnji Počehovi 2, 2211 Pesnica pri Mari-
boru, vsak delavnik od 9. do 12. ure od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Agrokombinat Maribor d.d.
uprava družbe

Irena Draš, Bogdan Pečuh

Ob-73950
V skladu z določili Statuta družbe Emona

- Blagovnica Bežigrad d.d. sklicujemo

5. sejo skupščine
družbe Emona - Blagovnica Bežigrad

d.d.,
ki bo v ponedeljek 12. 8. 2002 ob 8. uri

v prostorih družbe Dunajska 49, Ljubljana,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles (predse-
dnik, preštevalca in notar).

2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2001 z mnenjem revizorja,
pisnega poročila nadzornega sveta k letne-
mu poročilu in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2001.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju bilančne
izgube poslovnega leta 2001.

4. Informacija o poslovanju z lastnimi del-
nicami.

5. Predlog za izvolitev članov nadzorne-
ga sveta.

6. Predlog za imenovanje revizorja za po-
slovno leto 2002.

Predlog sklepov:
Pod 1. Skupščina sprejme predlagani

dnevni red in organe skupščine ter imenuje
notarja po predlogu uprave.

Pod 2.
2.1. Skupščina podeli razrešnico upravi

družbe in članom nadzornega sveta družbe
za leto 2001.

2.2. Uprava in nadzorni svet družbe se
razbremenita event. odškodninski odgovor-
nosti do družbe v zvezi s podatki, dokumen-
tacijo in informacijam vsebovanimi v letnem
poročilu s prilogami za poslovno leto 2001.

2.3. V skladu s priporočili 12. seje NS
družbe skupščina družbe nalaga upravi dru-
žbe, da odproda poslovno nepotrebno
osnovna sredstva.

Pod 3. Izguba poslovnega leta 2001 v
višini 35,106.996,12 SIT se pokrije iz obli-
kovanih rezerv družbe.

Pod 5. V nadzorni svet se za dobo štirih
let od 12. 8. 2002 dalje izvolijo Drago Šu-
bic, Anton Kolenc ter član, ki ga izvoli svet
delavcev.

Pod 6. Za revidiranje računovodskih iz-
kazov za leto 2002 se imenuje EOS Revizi-
jo d.o.o.
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Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov je na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave sklica skupšči-
ne do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objav-
ljenih predlogih sklepov po posameznih toč-
kah dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
na sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Glasovalno pravico lahko uresničijo vsi
delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščen-
ci, ki 3 dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu uprave na sedežu družbe pisno pri-
javijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na sejo
skupščine 45 minut pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidenc in morebitnega pre-
vzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če ob napo-
vedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje eno uro kasneje, ob 9. uri, v istih
prostorih. Skupščina bo na ponovnem za-
sedanju odločala ne glede na število prisot-
nih delnic.

Emona - Blagovnica Bežigrad d.d.
uprava družbe

Ob-73984
Na podlagi Zakona o gospodarskih dru-

žbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94, 82/94,
20/98, 32/98, 84/98, 6/99 in 45/01) in
28. člena statuta družbe Hmezad Kmetij-
stvo Žalec d.d. Žalec uprava sklicuje

2. redno skupščino družbe
Hmezad kmetijstvo Žalec d.d. Žalskega

tabora 1, Žalec
ki bo v torek, dne 13. 8. 2002 ob 8. uri

na sedežu družbe v Žalcu, Žalskega tabora
1 – sejna soba, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsednico skupščine: Branka

Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Jelica Bizjak, Da-

rinka Pikl.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Sreč-

ko Gabrilo.
2. Sprememba dejavnosti družbe ter

spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo

o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02).

b) Skupščina sprejme spremembe in do-
polnitve statuta družbe v predlaganem be-
sedilu in čistopis statuta družbe.

3. Spremembe in dopolnitve poslovnika
o delu skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme
se poslovnik o delu skupščine v predlaga-
nem besedilu.

4. a) Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (274.a člen Zakona o gospodar-
skih družbah).

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na se seznani z letnim poročilom za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.

b) Podelitev razrešnice direktorju in čla-
nom nadzornega sveta za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na potrjuje in odobri delo direktorja in nad-
zornega sveta v poslovnem letu 2001 ter
podeljuje direktorju družbe in članom nad-
zornega sveta družbe razrešnico za poslov-
no leto 2001.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2002 skupščina
imenuje družbo Plus revizija, d.o.o. Ljublja-
na.

6. Soglasje na izvedbo pogodbe o pre-
vzemu poroštva.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: prenos
premoženja družbe Hmezad kmetijstvo Ža-
lec d.d. na hmeljarje se vsako leto izvaja v
skladu s Pogodbo o prevzemu poroštva št.
35-4/14D-99 z dne 31. 5. 2000.

7. Določitev sejnin članom in predsedni-
ku nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: članom
nadzornega sveta se določi sejnina v višini
15.000 SIT neto in 20.000 SIT neto za
predsednika nadzornega sveta. Družba za
udeležbo na seji članom nadzornega sveta
krije tudi povračilo potnih stroškov.

Celotno skupščinsko gradivo, vključno z
besedilom letnega poročila za leto 2001 z
mnenjem revizorja, pisnim poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila
in besedilom predlaganih sprememb in do-
polnitev statuta družbe, je na vpogled vsak
delovni dan med 12. in 13. uro v tajništvu
družbe, Žalskega tabora 1, Žalec, v času
od dneva objave dnevnega reda do vključ-
no dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo oziroma nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidenc in prevzema glasov-
nic za glasovanje na skupščini.

Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z ose-
bnim dokumentom, pooblaščenci pa z ori-
ginalnim pismenim pooblastilom in osebnim
dokumentom.

Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku pol ure od napovedane-
ga pričetka skupščina ponovno sestane in
je sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Hmezad kmetijstvo Žalec d.d.
direktor družbe
Konrad Toman

Ob-73990
Uprava Prophetes, partnerska družba

za financiranje in razvoj, d.d., 1000 Ljub-
ljana, Tržaška 132, (dalje v besedilu: dru-
žba) vabi delničarje na

5. sejo skupščine
in ločenega zasedanja razredov delnic

Uprava sklicuje skupščino in ločena za-
sedanja navadnih delnic razreda A in pre-
dnostnih imenskih neglasovalnih delnic raz-
reda B dne 29. avgusta 2002 ob 15. uri na
sedežu družbe, 1000 Ljubljana, Tržaška
132, soba 118.

Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Odprtje skupščine. Uprava odpre

skupščino in oba ločena razreda delnic ter
obvesti skupščino glede notarja mgr. Nine
Češarek, ki piše zapisnik.

2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-
valcev glasov.

Na predlog uprave in nadzornega sveta
se izvoli predsednika skupščine in dva preš-
tevalca, in sicer za predsednika skupščine
in ločenega glasovanja delničarjev razreda
A in delničarjev razreda B Ljudmila Atana-
sovski in za preštevalca glasov Sonja Kon-
čan in Igor Vuk.

3. Obravnava in ugotavljanje prisotnosti.
Na osnovi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi prisotnost
delničarjev na skupščini in prisotnost delni-
čarjev vsakega ločenega razreda delnic.

4. Dnevni red.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: potrdi se dnevni red skupščine in
ločenega zasedanja razredov delnic. Loče-
ni razred delnic razreda B glasuje o 2., 3.,
4. in 5. točki dnevnega reda.

5. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe statuta v
predloženem besedilu.

6. Poročilo nadzornega sveta o letnem
poročilu uprave in revizijskem poročilu in
razrešnica predsedniku uprave in članom
nadzornega sveta. Predlog nadzornega sve-
ta: skupščina podeli razrešnico predsedni-
ku uprave in predsednici in članom nadzor-
nega sveta.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
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Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniško knjigo deset dni pred zaseda-
njem skupščine in, ki pisno prijavo osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ured pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev in udele-
žencev ločenega zasedanja delničarjev pre-
dnostnih delnic razreda B potrdijo svojo pri-
sotnost na skupščini in prevzamejo gradivo
ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.

Gradivo
Celovito gradivo za skupščino, vključno

z besedilom predlaganih sprememb statuta
je na sedežu družbe v sobi št. 122 na vpo-
gled vsak delovni dan pri Sonji Končan od
10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda, za katere želijo, da so o njih pravo-
časno seznanjeni vsi delničarji, pisno spo-
ročijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine in ločenega zasedanja razredov
delnic.

Prophetes, partnerska družba
za financiranje in razvoj, d.d.

uprava
prof. dr. Gojko Stanič

Ob-73991
Na podlagi 36. člena statuta družbe Var-

nost Novo mesto d.d., uprava sklicuje

6. skupščino
družbe Varnost Posavje d.d. Krško,

Cesta krških žrtev 135/c,
ki bo dne 20. 8. 2002 ob 13. uri na

naslovu Cesta krških žrtev 135/c, v Krškem.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsedujočega

skupščine se izvoli odvetnik Adam Molan,
za preštevalca glasov Milka Kuhelj Gorenc,
Dejan Držanič, za notarja se povabi Borisa
Pavlina.

2. Sprejem letnega poročila za leto
2001.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo za leto 2000, vključ-
no z bilanco stanja, izkazom uspeha in po-
slovnim poročilom.

3. Odpoklic sedanjega člana nadzorne-
ga sveta in novega člana.

Predlog sklepa: odpokliče se dosedanji
član nadzornega sveta družbe Varnost Po-
savje d.d. Vojteh Burkeljca in se namesto
dosedanjega člana nadzornega sveta ime-
nuje Iztok Lopatič.

4. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda

do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o ob-

javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Varnost Posavje d.d. Krško
v.d. direktorja
Jože Mihelin,

po pooblastilu odvetnik Adam Molan

Nasprotni predlog

Ob-73896
Na podlagi 288. člena Zakona o gospo-

darskih družbah, 66. člena ZTVP-1 in Pravil
Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, uprava
družbe Savinje Mozirje, d.d., Na trgu 14,
Mozirje, objavlja

nasprotni predlog delničarja

Emone blagovni center d.d., Ljubljana,
ki je upravo družbe obvestil, da vlaga nas-
protni predlog k 4. in 6. točki dnevnega
reda 6. skupščine delničarjev družbe, skli-
cane za 22. 7. 2002, ter obvešča delničar-
je o svojem stališču.

Nasprotni predlog delničarja k 4. točki
(Obravnava in sklepanje o uporabi bilančne-
ga dobička ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe):

a) Bilančni dobiček iz leta 2001 v višini
27,226.035,60 SIT ostane v celoti kot pre-
neseni dobiček, o katerem bo odločala na-
slednja skupščina.

b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2001.

Obrazložitev: uprava je predlagala, da
se polovica ugotovljenega bilančnega do-
bička uporabi za druge rezerve iz dobička,
za kar pa ni utemeljenega razloga. Zato del-
ničar Emona blagovni center d.d., Ljubljana
predlaga, da se bilančni dobiček iz leta
2001 prenese v naslednje obdobje.

Nasprotni predlog delničarja k 6. točki
(Imenovanje revizijske družbe za poslovno
leto 2002):

Za revizorja za leto 2002 se imenuje
podjetje Iteo – Abeceda, Kotnikova 28,
Ljubljana.

Stečajni postopki
in likvidacije

St 6/2001 S-73688
To sodišče je s sklepom opr. št. St

6/2001 z dne 1. 7. 2002 ustavilo nadaljnje
vnovčenje razdelitvene mase in zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Onkys
Proizvodno, storitveno, trgovsko podje-
tje d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ulica Kra-
ljeviča Marka 21, ker bi nadaljnja izvedba
postopka povzročila nesorazmerne stroške.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.

Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 7. 2002

St 69/2002 S-73689
To sodišče je s sklepom opr. št. St

69/2002 z dne 1. 7. 2002 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom IMP Monta-
ža Maribor d.d., Maribor, Špelina ulica 2.

Matična številka dolžnika je 5078083,
šifra njegove dejavnosti pa 45.330.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazili v roku 30 dni po tej objavi prijavijo
svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena mag. Irena Lesjak, dipl. ekonomi-
stka, zaposlena v Tekstilnem institutu Mari-
bor, Ul. Kraljeviča Marka 21, Maribor.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so:

Objave sodišč

Stališče uprave in nadzornega sveta:
– k 4.a) točki: predlaga se, da se bilan-

čni dobiček v višini 13,613.017,80 SIT upo-
rabi za druge rezerve iz dobička,
13,613.017,80 SIT bilančnega dobička pa
ostane kot preneseni dobiček. Iz finančnih
kazalnikov družbe Savinja Mozirje, d.d. je
razvidno, da obstaja na dan 31. 12. 2001
še vedno veliko finančno neravnovesje.

Predlagana uporaba bilančnega dobič-
ka s strani uprave in nadzornega sveta vpli-
va na izboljšanje pokritosti stalnih sredstev
z dolgoročnimi viri na daljši rok, za to upra-
va in nadzorni svet ne podpirata nasprotne-
ga predloga.

– k 6. točki: ne podpira se nasprotni
predlog delničarja Emone blagovni center
d.d., Ljubljana.

Predlagana revizijska družba s strani nad-
zornega sveta Abeceda d.o.o., Celje, je že
revidirala računovodske izkaze v preteklih
letih in ni razlogov, da je ne bi imenovali tudi
za poslovno leto 2002.

Savinja Mozirje, d.d.
uprava družbe
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1. Nova kreditna banka Maribor, d.d.,
Maribor, Ul. Vita Kraigherja 4,

2. Merkur Trgovina in storitve d.d., Na-
klo, Cesta na Okroglo 7,

3. IMP Klima, Proizvodnja klima siste-
mov d.o.o., Godovič, Godovič 150,

4. Franc Skledar s.p., Cankova, Canko-
va 45/h,

5. predstavnik sveta delavcev Andrej Ku-
mer, Hoče, Jezdarska ul. 12.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko naslovne-
ga sodišča dne 1. 7. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 7. 2002

St 115/2002 S-73690
To sodišče  je s sklepom z dne 13. 6.

2002 pod opr. št. St 115/2002 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Corex družba za poslovne storitve,
d.o.o., Ljubljana, matična številka
5760003, šifra dejavnosti 703320, dne 13.
6. 2002.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve, kolkovane s predpi-
sano sodno takso.

Prijava mora obsegati firmo in sedež upni-
ka, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatev 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 (13. 6.
2002).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

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

Upnike se opozarja, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Igor Gorše, odvetnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Energetika Ljubljana d.o.o., Verovško-
va 70, Ljubljana,

– Valina d.o.o., Litijska 45, Ljubljana,
– Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 58,

Ljubjana,
– Zavarovalnica Triglav d.d., Verovškova

60 B,
– Majda Plečnik, kot predstavnica de-

lavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča, dne 13. 6. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 2. 7. 2002

St 120/2002 S-73691
To sodišče je s sklepom St 120/2002

dne 2. 7. 2002 začelo likvidacijski posto-

pek nad dolžnikom Stanovanjska zadru-
ga Brdo, z.o.o., Cesta na Brdo 117, ma-
tična številka: 5091179.

Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Štefan Veren iz Ljubljane.

Začetek likvidacije se objavi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni regi-
ster.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo likvidacijski masi. Upnike po-
zivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacij-
skemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica. Prijave je treba vložiti v
dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi
dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s
predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 18. 9. 2002 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku likvidacijskega postop-
ka je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 2. 7. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2002

St 45/2001 S-73692
1. To sodišče v Kranju je s sklepom opr.

št. St 45/2001 z dne 1. 7. 2002 začelo
stečajni postopek nad dolžnikom TP Erika,
Turistično podjetje Kranjska Gora d.d.,
Vršiška cesta 76, Kranjska Gora, matič-
na številka družbe: 1318438, šifra dejavno-
sti družbe: 63.300.

2. Za stečajnega upravitelja je določen
Mihael Bakovnik, Hotemaže 3, Preddvor.

3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku stečajnega
postopka na oglasno desko, naj prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazili v roku 2 mesecev od dneva objave
tega oklica.

4. Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 25. 10. 2002 ob 8.30 v sobi št.
113/I tukajšnjega sodišča.

5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dol-
žnika.

6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 1. 7. 2002.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 7. 2002

St 41/2001 S-73693
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St

41/2001 z dne 12. 6. 2002, ki je postal
pravnomočen dne 26. 6. 2002, potrdilo
prisilno poravnavo med dolžnikom Livarno
Vuzenica d.o.o., Livarska 21/a, Vuzeni-
ca in njegovimi upniki.

2. Razvrstitev terjatev v razrede in način
poplačila terjatev iz posameznih razredov v
potrjeni prisilni poravnavi je naslednja:

Razred I: Izločitveni upniki, na katere pri-
silna poravnava ne učinkuje.

Razred II: Ločitveni upniki, na katere pri-
silna poravnava ne učinkuje.

Razred III. Terjatve delavcev iz 4. točke
II. odstavka 160. člena ZPPSL, na katere
prisilna poravnava ne učinkuje.

Razred IV: Ugotovljene terjatve upnikov,
delavske terjatve na katere prisilna poravna-
va učinkuje in terjatve upnikov, ki bodo nak-
nadno ugotovljene, se poplačajo v višini 20%,

v roku enega leta od potrditve prisilne porav-
nave, z obrestmi v višini 3,3% letno, ki zač-
nejo teči od 22. 3. 2002 dalje do plačila.

Razred V, VII, VIII in IX: Terjatve upnikov,
ki so izrecno pristali na manj ugodne pogo-
je poplačila, kot jih določa 48. člen ZPPSL
in s katerimi je dolžnik sklenil pisni dogovor
o pogojih poplačila njihovih ugotovljenih ter-
jatev.

Razred VI: Upniki, ki so svoje terjatve
konvertirali v poslovni delež dolžnika.

3. Seznami upnikov, katerih terjatve so
bile ugotovljene, z navedbo višine prijavlje-
nih in ugotovljenih terjatev za vsak posame-
zen razred, ter način poplačila terjatev za
vsak posamezen razred po potrjeni prisilni
poravnavi, z navedbo višine terjatev, ki so
jih upniki konvertirali v poslovni delež dol-
žnika, je sestavni del tega sklepa.

Potrjena prisilna poravnava ima za vse
upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene,
moč izvršilnega naslova.

4. Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka, ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terja-
tve prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 7. 2002

St 36/2001 S-73694
1. Nad dolžnikom Prevoznik obrtna za-

druga za prevozne, gradbene in druge
storitve, z.o.o. Koper, se začne stečajni
postopek.

2. V postopku se uporablja ime firme:
Prevoznik obrtna zadruga za prevozne,
gradbene in druge storitve, z.o.o. Koper – v
stečaju.

3. Za stečajnega upravitelja se določi
mag. Miro Benedejčič, II. Prekomorske bri-
gade 52, Koper.

4. Upnike se poziva, da z vlogo, v dveh
izvodih in s priloženimi dokazi, prijavijo svo-
je terjatve stečajnemu senatu, v dveh mese-
cih od dneva objave tega oklica.

5. Dolžnike se poziva, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dol-
žnika.

6. Narok za preizkus terjatev bo 23. 9.
2002 ob 8.30 v sobi št. 153/I tukajšnjega
sodišča.

7. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tega sodišča
28. 6. 2002.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 28. 6. 2002

St 55/2000 S-73695
1. Nad dolžnikom Tehnika, gradbeniš-

tvo, inženiring, trgovina d.o.o., Lucija,
Seča 43, Portorož, se začne stečajni po-
stopek.

2. V postopku se uporablja naziv firme:
Tehnika, gradbeništvo, inženiring, trgovina
d.o.o., Lucija – v stečaju, Seča 43, Porto-
rož.

3. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Miro Benedejčič, Ul. II. Prekomorske
brigade 52, Koper.

4. Upnike se poziva, da z vlogo, v dveh
izvodih in s priloženimi dokazi, prijavijo svo-
je terjatve stečajnemu senatu, v dveh mese-
cih od dneva objave tega oklica.
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5. Dolžnike se poziva, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dol-
žnika.

6. Narok za preizkus terjatev bo 7. 10.
2002 ob 8.30 v sobi št. 153/I tukajšnjega
sodišča.

7. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tega sodišča
28. 6. 2002.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 28. 6. 2002

St 2/2002 S-73696
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom COAST finance, Trgovina
in storitve d.o.o. Koper, Vojkovo nabre-
žje 38, Koper, ki bo dne 9. 10. 2002 ob
8.30 v sobi št. 153/I tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni te-
ga sodišča, v času uradnih ur, v ponede-
ljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob
sredah pa tudi popoldne od 14. do 16.30.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 1. 7. 2002

St 29/2001 S-73697
1. Stečajni postopek nad dolžnico Dar-

jo Žibert s.p. Prodajalna Baby – v steča-
ju, Ozka ulica 4, Slovenj Gradec, se za-
ključi.

2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
odreja izbris dolžnika Darja Žibert s.p. Pro-
dajalna Baby  – v stečaju, Ozka ulica 4,
Slovenj Gradec iz registra podjetnikov po-
sameznikov.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 2. 7. 2002

St 56/2001 S-73799
To sodišče je s sklepom, opr. št. St

56/2001 z dne 23. 5. 2002 potrdilo prisil-
no poravnavo, sklenjeno med dolžnikom Di-
dakta, založništvo in izobraževanje,
d.o.o., Radovljica, Kranjska cesta 13, Ra-
dovljica in njegovimi upniki, sprejeto na na-
roku dne 23. 5. 2002.

Terjatve upnikov so bile razvrščene v 3
razrede, kot sledi:

– razred A – terjatve upnikov, ki se po-
plačajo 20% v enem letu od pravnomočno-
sti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi z obre-
stno mero TOM + 0,00% od dneva začetka
postopka prisilne poravnave dne 30. 1.
2002;

– razred B – terjatve upnikov, ki bodo
svoje terjatve, nastale pred začetkom po-
stopka prisilne poravnave konvertirali v la-
stniški delež družbe Didakta d.o.o., ob po-
goju pravnomočnosti sklepa o potrjeni pri-
silni poravnavi;

– razred C – terjatve upnikov, ki bodo
svoje terjatve upnikov, ki bodo svoje terja-
tve, nastale po začetku postopka prisilne
poravnave ob pogoju pravnomočnosti skle-
pa o potrjeni prisilni poravnavi.

Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi je sestavni del
sklepa.

Seznam upnikov, katerih terjatve niso bi-
le prerekane z navedbo ugotovljenih terja-
tev je sestavni del izreka sklepa.

Seznam upnikov, katerih terjatve niso bi-
le prerekane z navedbo ugotovljenih terja-
tev je sestavni del izreka sklepa.

Terjatve upnikov:
– Rudija Zamana v višini 9,114.440,80

SIT,
– Arneja Hodaliča v višini

13,420.676,50 SIT in
– Irene Šaragon v bodoče deleže dol-

žnika z dnem pravnomočnosti sklepa o po-
trditvi prisilne poravnave prenehajo.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili pa so bile njihove terja-
tve prerekane, če se kasneje ugotovijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 11. 6. 2002.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 7. 2002

St 97/2001-43 S-73800
Stečajni postopek nad podjetjem Merin-

ka - Tkanina Proizvodnja, trgovina in sto-
ritve d.o.o., – v stečaju, Maribor, Žitna
ul. 12.

Stečajni senat obvešča, da se lahko na-
nje prenesejo posamezne terjatve iz stečaj-
ne mase, če so jih pripravljeni prevzeti. Ter-
jatve so po mnenju stečajne upraviteljice
slabe, a jih je kljub temu po mnenju stečaj-
nega senata treba ponuditi upnikom v pre-
vzem. Soglasje za prevzem terjatev naj upni-
ki stečajnemu senatu sporočijo v roku 30
dni od objave tega oklica s pisno vlogo, v
kateri naj tudi zapišejo, katero terjatev so
pripravljeni prevzeti. O prenosu terjatev bo
odločeno ob zaključku postopka. Podatke
o terjatvah, ki so v stečajni masi, lahko upni-
ki dobijo pri stečajni upraviteljici Dragici Raz-
boršek (tel. 23-40-119).

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2002

St 60/98 S-73801
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

60/98 dne 2. 7. 2002 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Unicom d.o.o., –
v stečaju, Letališka 33, Ljubljana.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2002

St 35/99 S-73802
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

35/99 z dne 2. 7. 2002 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Gradnik Logatec
p.o., Logatec, Tržaška c. 27 – v stečaju.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2002

St 59/2002-20 S-73803
To sodišče je s sklepom St 59/2002

dne 4. 7. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Ozelot nepremičnine in
agencijske storitve d.o.o., Hacquetova
9, Ljubljana, matična številka: 5781094,
šifra dejavnosti: 70.120.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bo-
ris Dolamič, Grobeljska pot 11, Ljubljana -
Šentvid.

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
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 1. 10. 2002 ob 10. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 7.
2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2002

St 99/2002 S-73955
To sodišče je s sklepom St 99/2002

dne 4. 7. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom DOL-TEX d.o.o., Krka 1a,
Krka, matična številka 1323385.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Moj-
ca Breznik, Trubarjeva 21, Ljubljana.

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
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 14. 10. 2002 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 7.
2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2002

St 92/2002 S-73967
To sodišče je s sklepom z dne 19. 6.

2002 pod opr. št. St 92/2002 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom Tr-
govina, servis, studio Zalokar, Boris Za-
lokar s.p., Cesta oktobrske revolucije
15/a, Trbovlje, matična številka:
5975151.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

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 (19. 6.
2002).
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Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

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

Upnike se opozarja, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Simona Goriup iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Coming d.d., družba za trgovino, Slo-
venčeva 24, Ljubljana,

– Intelsat d.o.o., Dragučova 22, Perni-
ca,

– Kmetijsko gozdarska zadruga Litija
z.o.o., Valvasorjev trg 3, Litija,

– PAB d.o.o., Cegelnica 30, Naklo,
– Banka Zasavje d.d., Trg revolucije

25c, Trbovlje.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 19. 6. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 7. 2002

St 142/2001 S-73968
To sodišče je s sklepom St 142/2001

dne 4. 7. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom World Trade Center d.o.o.,
Dunajska 156, Ljubljana, matična števil-
ka: 5359198, šifra dejavnosti: 11.003.

Za stečajnega upravitelja se imenuje An-
drej Marinc, Praprotnikova 18, Mozirje.

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
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 14. 10. 2002 ob 12.15, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 7.
2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2002

St 42/2002 S-73969
To sodišče je s sklepom opr. št. St

42/2002 z dne 3. 7. 2002 začelo stečajni
postopek nad podjetjem Apis Trispro Po-
djetje za trgovino, proizvodnjo in stori-
tve d.o.o., Šentilj, Štrihovec 15, in ga
takoj zaključilo, ker je premoženje, ki bi pri-
šlo v stečajno maso, neznatne vrednosti in
ne zadošča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2002

St 56/2001 S-73970
To sodišče je s sklepom opr. št. St

56/2001 z dne 4. 7. 2002 sklenilo:

stečajni postopek nad družbo Metal-
market Trgovsko podjetje d.o.o. Koper,
Vojkovo nabrežje 30, Koper, matična šte-
vilka 5501296, šifra dejavnosti 51.700, se
začne in takoj zaključi.

Mestni občini Koper se brez prevzema
obveznosti izročijo:

– osnovna sredstva stečajnega dolžnika,
ki so izkazana v razpredelnici pod točko
4.1.2. izvedeniškega mnenja sodne izve-
denke ekonomsko-finančne stroke Marija-
ne Lepšina iz Ankarana z dne 31. 5. 2002 v
vrednosti 586.035,60 SIT, ki je sestavni
del tega sklepa;

– terjatve stečajnega dolžnika do kup-
cev v državi v višini 3,256.078,59 SIT, ki so
izkazane v razpredelnici pod točko 2.2.1.
izvedeniškega mnenja sodne izvedenke
ekonomsko-finančne stroke Marijane Lep-
šina iz Ankarana z dne 31. 5. 2002 in prilo-
gi k temu mnenju C1, kar vse je sestavni del
tega sklepa;

– terjatve stečajnega dolžnika do kup-
cev v tujini v višini 1,638.510 SIT, ki so
izkazane v razpredelnici pod točko 2.2.2.
izvedeniškega mnenja sodne izvedenke
ekonomsko-finančne stroke Marijane Lep-
šina iz Ankarana z dne 31. 5. 2002 in prilo-
ge k temu mnenju C2, kar vse je sestavni
del tega sklepa;

– zaloge trgovskega blaga v vrednosti
851.610,53 SIT, ki so izkazane v prilogi C7
izvedeniškega mnenja sodne izvedenke
ekonomsko-finančne stroke Marijane Lep-
šina iz Ankarana z dne 31. 5. 2002, ki je
sestavni del tega sklepa;

– terjatev stečajnega dolžnika do Raž-
man Jadrana s.p. v višini 4,455.433,49 SIT
s pp, ki je izkazana v razpredelnici pod toč-
ko 3.9.4. izvedeniškega mnenja sodne iz-
vedenke ekonomsko-finančne stroke Mari-
jane Lepšina z dne 31. 5. 2002;

– terjatev iz naslova prometne nezgode
v višini 300.000 SIT s pp, kot je razvidna iz
izvedeniškega mnenja sodne izvedenke
ekonomsko-finančne stroke Marijane Lep-
šina z dne 31. 5. 2002 in priloge k temu
mnenju C3, kar vse je sestavni del tega
sklepa.

Po pravnomočnosti tega sklepa se odreja
izbris navedene družbe iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 7. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

LJUBLJANA

Srg 02102/2002 Rg-6550
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe Del Konte,
ekonomske in finančne storitve d.o.o., Ljub-

ljana, Gornji trg 4, ki jo zastopa odvetnik
Martelanc Miha, Ljubljana, Dunajska 56, za
prenehanje družbe po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe Del
Konte d.o.o., Ljubljana, Gornji trg 4, objav-
lja sklep:

družba Del Konte, ekonomske in fi-
nančne storitve, d.o.o., Ljubljana, Gornji
trg 4, reg. št. vl. 1/05034/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja z dne 28. 2. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Brataševec Jelka, Ljub-
ljana, Vogelna 6, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese
v celoti na Brataševec Jelko.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih 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 18. 3. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Osnovna šola Litija preklicuje pečat
OSNOVNA ŠOLA LITIJA CESTA KOMAN-
DANTA STANETA 2, 1270 Litija, št. 1 pre-
mera 20 mm. Ob-73885

Sindikat OŠ Selnica ob Dravi, Maribor-
ska cesta 30, 2352 Selnica ob Dravi, pre-
klicuje štampiljko z vsebino: Sindikat vzgo-
je, izobraževanje in znanosti Slovenije
SINDIKAT OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB
DR. Ob-73893

Priglasitveni list

Ferlež Zlatko, Pesnica 50/f, Pesnica
pri Mariboru, priglasitveni list, opravilna
št. 063-0139/94, izdan dne 1. 6. 1994.
gnb-92045

Flisar Leskovec Suzana s.p., Strma uli-
ca 3, Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-5272/97, izdan dne 26. 9. 1997.
gnp-91781

Horjan Ivan, Trnje 101, Črenšovci,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
013897/0332/00-32/1995. gnx-92048

Iskra Peter s.p., Šentpeter 35, Oto-
čec, obrtno dovoljenje, št.
012198/1029/00-48-1995. gny-92197
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Jarc Marcel, Nad jezerom 42, Brester-
nica, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
066259/0985/01-78/1997 in reprezen-
tativno obrtno dovoljenje, izdana dne 10.
3. 1997 in 7. 5. 1997. gnx-91948

Ješe Irena s.p., Hladnikova 22, Križe,
priglasitveni list, opravilna št.
58-0196/94. gnw-92049

Ključevšek Ivan, Cesta Tončke Čeč
102, Trbovlje, priglasitveni list, opravilna
št. 56-157/94. gnb-92395

Korošec Marjana s.p., SIM-TIN, Vodo-
vodna ulica 7, Maribor, priglasitveni list,
opravilna št. 064-5364/98, izdan dne 16.
4. 1998. gnq-91780

Košir Vidergar Marija s.p., Market Moj-
ca, Vnanje Gorice, Pod goricami 54, No-
tranje Gorice, priglasitveni list, opravilna
št. 28-2627/98, matična št. 1245376,
izdan dne 21. 12. 1997, 26. 1. 2000.
gnh-92014

Lutar Vinko, Gregorčičeva 40, Murska
Sobota, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. in reprezentativno obrtno dovolenje,
št. 058194/1599/01-46/1996, izdana
dne 3. 4. 1996. gnz-92246

Mak Aleš s.p., Gostišče Mak, Tosti vrh
87/b, Ravne na Koroškem, priglasitveni
list, opravilna št. 45-447/94, izdan dne
15. 3. 2000. gnn-91783

Markoljević Gavro, Brnica 4, Hrastnik,
priglasitveni list, opravilna št.
10-0326/02, izdan dne 13. 2. 2002.
gnx-92248

Markoljević Gavro, Brnica 4, Hrastnik,
obrtno dovoljenje, št.
080907/0381/02-20/2002 – reprezen-
tativno, serijska št. 104616i, izdano dne
4. 3. 2002. gnu-92251

Matić Miodrag s.p., ČISTOL, Celovška
cesta 127, Ljubljana, priglasitveni list,
opravilna št. 27-0059/96, matična št.
5656195, izdan dne 18. 1. 1996.
gnc-91944

Muller Valentin, Sadež 27, Črnomelj,
priglasitveni list, opravilna št.
05-0434/94. gnz-92046

Novoselc Petra, Bratovševa ploščad 7,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
25-0653/95 – overjena fotokopija, izdan
dne 10. 4. 1995 in 17. 1. 1996 – izbris
31. 12. 1997. gnp-92481

Pahernik Tinka s.p., KAVA BAR “VR-
ČEK”, Titova cesta 50, Slovenska Bistri-
ca, priglasitveni list, opravilna št.
50-1891/01, mat. št. 1539183, izdan
dne 21. 2. 2001. gnp-92181

Petretič Ladko s.p., TRGOVINA IN
SERVIS, Krška cesta 10, Kostanjevica na
Krki, obrtno dovoljenje, št.
040359/0765/01-29/2000, izdano dne
6. 6. 2000. gnu-91980

Restović Tatjana s.p., Dnevni bar Lap,
Cankarjeva cesta 8, Litija, odločbo o obrt-
nem dovoljenju, št.
066674/0326/00-33/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnm-92084

Retar Niko, Gregorčičeva 3, Ilirska Bis-
trica, priglasitveni list, opravilna št.
12-32/98, izdan dne 1. 9. 1998.
gnv-92050

Stern Nevenka, Iga Grudna 9, Ljublja-
na, priglasitveni list, opravilna št.
27-0188/95 – original, izdan dne 3. 5.
1995. gni-92492

Zagorec Tomo s.p., Moško frizerstvo,
Bohoričeva ulica 22, Ljubljana, odločbo o
obrtnem dovoljenju, št.
029043/1406/00-35/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnh-91968

Zupančič Milena, Kersnikova 28, Men-
geš, priglasitveni list, opravilna št.
06-1544/95, izdan dne 25. 3. 1995 in
1. 12. 1997. gnm-91784

Potne listine

Ahčin Anton, Zgornji Brnik 34, Cerklje
na Gorenjskem, potni list, št. BA 859020.
gnr-91904

Alatič Blake Silva, Cankarjeva 5, Ža-
lec, potni list, št. P 202139. gnl-92135

Antonić Ljubomir, Goričane 68, Med-
vode, potni list, št. BA 732451, izdala UE
Ljubljana. gnk-91936

Baruca Elvis, Kosovelov trg 1/a, Ko-
per – Capodistria, potni list, št. BA
230314. gnf-92166

Begić Muhidin, Rusjanov trg 5, Ljublja-
na, potni list, št. BA 658130, izdala UE
Ljubljana. gnr-91929

Benedejčič Martina, Volarje 61, Šem-
peter pri Gorici, maloobmejno prepustni-
co, št. 64453, izdala UE Tolmin.
gnj-92295

Bizjak Anton, Zagon 6/a, Postojna,
potni list, št. P00319570. gnv-92175

Bizjak Helena, Sp. Polskava 306, Pra-
gersko, potni list, št. AA 287626.
gnf-92016

Cestnik Karmen, Cesta 9. avgusta 84,
Zagorje ob Savi, potni list, št.
P00520174. gno-92182

Colarič Katja, Valvazorjeva 5/a, Krško,
potni list, št. BA 939720, izdala UE Kr-
ško. gnu-92151

Cvar Andraž, Gabrsko 62, Trbovlje,
potni list, št. BA 686279. gns-91782

Čas Miloš, Barvarska steza 7, Ljublja-
na, potni list, št. P00232261. gnp-91881

Četojević Milka, Ulica Iga Grudna 17,
Ljubljana, potni list, št. BA 590694, izda-
la UE Ljubljana. gnw-92474

Dolinšek Uroš, Polzela 42/b, Polzela,
potni list, št. BA 747561. gnq-91830

Đurić Radenko, Cesta v Staro vas 3,
Postojna, potni list, št. BA 839924.
gnb-92170

Ferlič Martina, Brodarjev trg 14, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 899873, izdala UE
Ljubljana. gnj-91962

Gavez Stanislav, Archinetova 5, Ljub-
ljana, potni list, št. P00525121.
gnl-92485

Grad Marko, Podgorica 123, Ljublja-
na, potni list, št. BA 720770, izdala UE
Ljubljana. gnu-92001

Grad Mojca, Podgorica 123, Ljublja-
na, potni list, št. CA 28899, izdala UE
Ljubljana. gnt-92002

Gril Miran, Stantetova ulica 18, Mari-
bor, potni list, št. BA 296240. gne-92017

Hajnšek Urbajs Brigita, Rifnik 44/b,
Šentjur, potni list, št. P00060165.
gni-92313

Harej Suzana, Vojščica 51, Kostanje-
vica na Krasu, maloobmejno prepustnico,
št. AI 150627, izdala UE Nova Gorica.
gnc-92294

Hvala Florijan, Prešernova ulica 16,
Nova Gorica, potni list, št. AA 351246,
izdala UE Nova Gorica. gng-92440

Ibraimović Ljiljana, Hrastovec 1, Vele-
nje, potni list, št. BA 465947. gns-92178

Jagrič Ciril, Na okopih 11, Celje, potni
list, št. P000067743. gng-92015

Jakše Afrodita, Martina Krpana 1, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 972445, izdala UE
Ljubljana. gnd-91843

Jakše Gregor, Martina Krpana 1, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 972651, izdala UE
Ljubljana. gnc-91844

Kadić Bisera, Kumarjeva ulica 1, Izola
– Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
524, izdala UE Izola. gni-91863

Kajtna Oliver, Štajerska cesta 72, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 443749, izdala UE
Ljubljana. gno-91832

Kantarević Našir, Parmova ulica 49,
Ljubljana, potni list, št. AA 451443, izdala
UE Ljubljana. gnk-92386

Kapun Marinko, Kleinstrashe 5, 81379
Munchen, potni list, št. BA 699982.
gnb-92370

Karalić Jasmin, Poljanska 66/a, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 989506, izdala UE
Ljubljana. gnz-92271

Keber Rok, Ulice Angelce Ocepkove
11, Ljubljana, potni list, št. P00244904.
gnf-92091

Kecman Aleš, Šarhova ulica 34, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 814159, izdala UE
Ljubljana. gny-92272

Kelčec Mateja, Matjaževa ulica 1, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 771620, izdala UE
Ljubljana. gne-92317

Kokošin Klavdija, Drežnica 60/a, Ko-
barid, potni list, št. BA 778336.
gnk-91861

Korošec Daver, Žerjav 25, Črna na Ko-
roškem, potni list, št. BA 469937, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnl-91860

Kostić Jelena, Beblerjev trg 9, Ljublja-
na, potni list, št. BA 800351, izdala UE
Ljubljana. gni-92038

Kotnik Valerija, Hotinja vas, Mejna uli-
ca 13, Orehova vas, potni list, št. AA
725357. gnd-91893

Kovačič Violeta, Boršnikova 51, Mari-
bor, potni list, št. CA 3481. gns-92128

Kovič Draga, Belokranjska 8, Ljublja-
na, potni list, št. AA 672932, izdala UE
Ljubljana. gnb-92495

Koželj Albina, Trebnja gorica 12, Krka,
potni list, št. BA 358432, izdala UE Gro-
suplje. gnu-91776

Kristančič Alan, Višnjevik 39/a, Dobro-
vo v Brdih, potni list, št. BA 922210, izda-
la UE Nova Gorica. gnw-91874

Kukovič Aleš, Smrtnikova 5, Ljubljana,
potni list, št. AA 356415, izdala UE Ljub-
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ljana. gnn-92483
Kumar Andraž, Ribniška ulica 26, Ljub-

ljana, potni list, št. P00281166.
gnu-92376

Kumar Tadeja, Ribniška ulica 26, Ljub-
ljana, potni list, št. P00281766.
gns-92378

Kumer Dušanka, Gotska ulica 9, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 973064, izdala UE
Ljubljana. gns-91828

Lubej Marija Elizabeta, Na okopih 11,
Celje, potni list, št. BA 72690. gnd-92018

Mahkovec Bojan, Zgornji log 36, Liti-
ja, potni list, št. BA 567666. gnu-92476

Mahmić Polonca, Črtomirova 27, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 82316, izdala UE
Ljubljana. gnt-92452

Markuš Igor, Tunjiška 2/b, Kamnik,
potni list, št. BA 270643, izdala UE Kam-
nik. gnx-92448

Mavrič Sara, Staničeva 16, Kanal, pot-
ni list, št. CA 6091, izdala UE Nova Gori-
ca. gng-92415

Miličević Zdenka, Spodnji Rudnik I/27,
Ljubljana, potni list, št. BA 461265, izda-
la UE Ljubljana. gnw-91999

Mirćevski Terezija, Šesnica 9, Zgornja
Kungota, potni list, št. BA 263977. m-676

Mitić Gordana, Dolina 8, Brezovica pri
Ljubljani, potni list, št. BA 940137.
gnr-92004

Mitrović Nataša, Jakopičeva ulica 25,
Ljubljana, potni list, št. BA 948712, izda-
la UE Ljubljana. gnw-92499

Mlinarič Ksenija, Gimnazijska cesta 6,
Trbovlje, potni list, št. P00294413.
gnj-91862

Moličnik Alojzij, Prežihova ulica 3, Rav-
ne na Koroškem, potni list, št.
P00062895. gne-92292

Nahtigal Marjan, Utik 65, Vodice, pot-
ni list, št. BA 479526, izdala UE Ljublja-
na. gny-92072

Ognjenovič Stojan, Plešičeva ulica 27,
Ljubljana, potni list, št. CA 19175, izdala
UE Ljubljana. gnh-91964

Papić Željko, Beblerjev trg 14, Ljublja-
na, potni list, št. BA 860535, izdala UE
Ljubljana. gnf-92491

Pavlin Marta, Ravnica 29, Grgar, potni
list, št. AA 983958, izdala UE Nova Gori-
ca. gnf-92116

Pavlin Marta, Ravnica 29, Grgar, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 62344, izda-
la UE Nova Gorica. gng-92115

Pečnik Marjana, Velika Pirešica 5/i, Ža-
lec, potni list, št. AA 578054. gnn-92133

Plahuta Darko, Ulica bratov Vošnjakov
5, Celje, potni list, št. BA 50940.
gnj-91912

Pogorevc Matej, Goriška 61, Velenje,
potni list, št. BA 941339. gne-92467

Popović Damjan, Poloviška cesta 10,
Litija, potni list, št. BA 969268.
gnv-91775

Pranić Mario, Premančan 33, Ankaran
– Ankarano, potni list, št. BA 760221,
izdala UE Piran. gnp-92456

Primc Irena, Ulica heroja Rojška 48,
Celje, potni list, št. BA 154650.
gnp-92131

Rebernak Suzana, Kolodvorska 11,
Pragersko, potni list, št. CA 17578.
gnw-91824

Repnik Nataša, Cesta IX/30, Velenje,
potni list, št. BA 690113. gnh-92339

Resnik Ksenija, Ulica Franca Mlakarja
44, Ljubljana, potni list, št. BA 558466,
izdala UE Ljubljana. gnw-92124

Rogič Tine, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
potni list, št. BA 974486, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-92445

Rožac Panger Meta, Stritarjeva ulica
10, Koper – Capodistria, maloobmejno
prepustnico, št. AI 107628, izdala UE Ko-
per. gnv-91875

Simić Matjaž, Brodarjev trg 1, Ljublja-
na, potni list, št. BA 971738, izdala UE
Ljubljana. gns-91878

Skinder Damjan, Dobrava pri Škocjanu
43, Škocjan, potni list, št. BA 268787,
izdala UE Krško. gnv-91850

Slokar Tjaša, Pristava, Ulica Sergeja
Mašere 7, Nova Gorica, maloobmejno
prepustnico, št. AI 52573, izdala UE No-
va Gorica. gnr-91854

Smajli Mustafa, Frankopanska 21,
Ljubljana, potni list, št. BA 664338, izda-
la UE Ljubljana. gnr-92504

Stančević Mirko, Jakčeva 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 706775, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-91877

Steiner Katerina, Preglov trg 10, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 845411, izdala UE
Ljubljana. gnf-92066

Stojčev Marjančo, Ul. J. Puharja 4,
Kranj, potni list, št. BA 748710.
gnl-92210

Šalej Andrej, Klavčičeva 7, Kamnik,
potni list, št. BA 854785, izdala UE Kam-
nik. gnp-92106

Škrbić Zorica, Emonska cesta 12,
Ljubljana, potni list, št. BA 719873, izda-
la UE Ljubljana. gnq-92180

Šoštarič Marijana, Smelijevo naselje
32, Stari trg pri Ložu, potni list, št. BA
175500. gni-92388

Štrigl Enes, Šercerjeva 15, Velenje,
potni list, št. BA 162744. gnl-91910

Triller Tonin Andreja, Loka 31, Tržič,
potni list, št. CA 16948. gng-92390

Turk Judita, Stara gora 7, Šentilj v
Slov.goricah, potni list, št. BA 311670.
m-689

Učakar Klemen, Cesta na Grmače 12,
Moravče, potni list, št. P00400799.
gnr-92054

Vardjan Julija, Sneberško nabrežje 57,
Ljubljana, potni list, št. BA 662139, izda-
la UE Ljubljana. gnt-92252

Vogrinčič Verica, Maroltova 3, Ljublja-
na, potni list, št. AA 979496, izdala UE
Ljjubljana. gnh-92264

Zorič Ivanka, Rožna ulica 1, Šmarje pri
Jelšah, potni list, št. BA 607231, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gne-92242

Zrnič Dušica, Brdarjev trg 15, Ljublja-
na, potni list, št. BA 901707, izdala UE
Ljubljana. gnm-91959

Zrnič Zoran, Brdarjev trg 15, Ljublja-
na, potni list, št. BA 707647, izdala UE
Ljubljana. gnl-91960

Osebne izkaznice

Abdić Suljo, Lepodvorska 20/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1161105.
gnd-92293

Abram Ivan, Rožno 36, Braslovče,
osebno izkaznico, št. 458300. gnc-92369

Ahmetović Izeta, Liminjanska 79, Por-
torož – Portorose, osebno izkaznico, št.
99463. gnm-92438

Alašević Milan, Osojna 9, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 702823. gnc-92169

Aleš Martina, Brode 24, Vransko,
osebno izkaznico, št. 911586.
gno-91907

Alič Zorana, Liminjanska 39, Portorož
– Portorose, osebno izkaznico, št.
691286. gnk-92111

Anclin Aleksander, Šalek 88, Velenje,
osebno izkaznico, št. 935004.
gnw-91903

Antolinc Aleš, Klemenčičeva 24, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 851792.
gnu-92026

Antolovič Vito, Goriška 1, Piran – Pira-
no, osebno izkaznico, št. 538993.
gni-92288

Babič Marija, Polakova 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 334047.
gnd-92443

Baloh Janez, Ojstriška vas 35/a, Ta-
bor, osebno izkaznico, št. 656139.
gnt-91927

Baškovič Polonca, Krška vas 17/c, Kr-
ška vas, osebno izkaznico, št. 254478.
gnl-91835

Baumkirher Jožefa, Kompolje 28, Boš-
tanj, osebno izkaznico, št. 308329.
gnw-92024

Bavdek Jožef, Delpinova 14, Nova Go-
rica, osebno izkaznico, št. 609839.
gni-92163

Benko Tamara, Levstikova 10, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 76629.
gnh-92439

Bešter Antonija, Ul. Gorenjskega odre-
da 18, Kranj, osebno izkaznico, št.
1033947. gng-92219

Bizjak Anton, Zagon 6/a, Postojna,
osebno izkaznico, št. 729817.
gnz-92146

Blaško Mirko, Vitovlje 20, Šempas,
osebno izkaznico, št. 682997.
gnm-92284

Bobera Urša, Albrehtova 56, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 1066523.
gnc-91994

Bohinc Ana, Trg Dušana Kvedra 3, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 1110149.
gnh-91914

Boršič Laura, Žibernik 27, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 258380.
gnj-92337

Bricman Miran, Prisoje 10, Prevalje,
osebno izkaznico, št. 766167.
gnz-91871

Brlogar Žiga, Prapretno 13, Radeče,
osebno izkaznico, št. 669324.
gns-91928
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Cestnik Karmen, Cesta 9. avgusta 84,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
1223177. gnn-92183

Cimerman Sonja, Ulaka 2, Velike La-
šče, osebno izkaznico, št. 938960.
gnt-91852

Čeligoj Darinka, Gregorčičeva 41, Izo-
la – Isola, osebno izkaznico, št. 1124287.
gnf-91991

Černetič Stanislav, Krožna cesta 1, Ra-
domlje, osebno izkaznico, št. 437469.
gne-92367

Del Bon Alfred, Grčna 9, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 939263. gnk-91986

Demšar Anton, Črni vrh 44, Polhov
Gradec, osebno izkaznico, št. 632431.
gnb-91995

Derstvenšek Mateja, Prvomajska ulica
50, Sevnica, osebno izkaznico, št.
32057. gns-92253

Dinić Dragan, Koroškega bataljona 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 5636.
gns-91853

Dobnikar Damjana, Španova pot 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 259503.
gnb-91870

Drnovšek Silva, Kolonija 1. maja 10/a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 663530.
gnn-92162

Drolc Tomi, Šlandrova 1, Velenje,
osebno izkaznico, št. 7948. gnz-92446

Dubravčič Marko, Loka 108, Tržič,
osebno izkaznico, št. 385787. gnj-92287

Ejlec Rebeka, Zbigovci 65/c, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 924850.
gnr-92454

Felbar Alojz, Strehovci 23, Dobrovnik
– Dobronak, osebno izkaznico, št.
603919. gny-91897

Felc Neli, Želimlje 75, Škofljica, oseb-
no izkaznico, št. 1067732. gnr-92258

Ferfole Mirko, Roženpelj 9, Dobrnič,
osebno izkaznico, št. 651059.
gnu-91876

Furlan Boštjan, Šavka vas 55, Koče-
vje, osebno izkaznico, št. 1137429.
gnq-92055

Gašperšič Iza, Dunajska 105, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 900675.
gnj-91937

Golež Damijan, Dobovec pri Ponikvi
3/a, Ponikva, osebno izkaznico, št.
244736. gnd-92143

Golič Vincenc, Sv. Lovrenc 39, Pre-
bold, osebno izkaznico, št. 779278.
gnk-92211

Golja Armando, Sela nad Podmelcem
1, Tolmin, osebno izkaznico, št. 840781.
gnk-92286

Gomzi Natalija, Dolga vas 33, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 500302.
gnd-92468

Gorenc Sabinca, Chengdujska cesta
6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
282974. gnu-92301

Gorenc Zdenka, Dolomitska cesta 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 263051.
gnv-92425

Grbec Logar Ema, Scopolijeva 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 11369.
gnf-91841

Grilc Snežana, Blejska Dobrava 59/b,
Blejska Dobrava, osebno izkaznico, št.
135837. gni-92463

Halilagić Sabahudin, Kidričevo naselje
8, Postojna, osebno izkaznico, št.
809850. gnu-92451

Halilović Bejtul, Ulica Vojana Reharja
7, Vipava, osebno izkaznico, št. 312238.
gnm-92459

Ham Matija Karel, Štihova 21, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 992204.
gnx-92148

Himelrajh Janko, Tomšičeva 17, Slo-
venska Bistrica, osebno izkaznico, št.
217758. gnu-92326

Hočevar Nataša, Dornice 7/a, Vodice,
osebno izkaznico, št. 926904. gnd-92493

Horvat Dejvid, Gibina 29, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 280537.
gnb-92120

Horvat Štefan, Kapca, Gornja ulica 15,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
708936. gnn-91908

Hrastenšek Damjan, Vodule 10, Dram-
lje, osebno izkaznico, št. 852185.
gnr-92154

Huber Maja, Sebenje 49, Križe, oseb-
no izkaznico, št. 321945. gnj-92412

Humar Anton, Deteljica 11, Tržič,
osebno izkaznico, št. 336784.
gnb-92320

Indihar Renata, Cesta ob barju 56/b,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 987318.
gnz-92371

Ipavec Alenka, Volče 21, Tolmin, oseb-
no izkaznico, št. 953223. gnk-92161

Ivančič Klementina, Gradišica 1/a, Ma-
terija, osebno izkaznico, št. 49292.
gnz-92400

Ivanetič Nataša, Vandotova ulica 65,
Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1192167. gne-92192

Jager Marjeta, Zgornja Hudinja 69, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 351491.
gnz-91900

Jakopec Ivan, Zaloke 20, Spodnji Du-
plek, osebno izkaznico, št. 1080157.
gng-91890

Jakšič Anton, Dolga ulica 27, Morav-
ske Toplice, osebno izkaznico, št.
342090. gnd-91868

Janičijević Blanka, Pod hribom 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1215440. gny-91997

Javornik Gregor, Brezina 6/a, Breži-
ce, osebno izkaznico, št. 226678.
gng-92215

Javornik Melita, Ig 50/a, Ig, osebno
izkaznico, št. 848276. gnr-92479

Jefić Sonja, Chengdujska 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 320910.
gns-92428

Jenko Marjan, Pražakova 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 144763.
gnc-92419

Jenko Metka, Kolodvorska 2/c, Men-
geš, osebno izkaznico, št. 763570.
gnx-91823

Jenko Selma, Pražakova 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 144770.
gnb-92420

Jeraj Frančišek, Lipca 3, Logatec,
osebno izkaznico, št. 411214.
gnz-91821

Jovičić Aleksandra, Cesta v staro vas
3, Postojna, osebno izkaznico, št.
412056. gnl-92410

Jugović Branko, Zaloška cesta 78,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 714539.
gnm-91834

Junkar Marija, Mala čolnarska 6, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 717566.
gnj-92012

Juričić Erika, Drskovče 1, Pivka, oseb-
no izkaznico, št. 624454. gnc-92019

Jurjevec Tina, Kostrevnica 2, Izlake,
osebno izkaznico, št. 367094. gnw-92174

Kahrimanović Nusret, Strma 2, Roga-
ška Slatina, osebno izkaznico, št.
450243. gnq-91930

Kalčič Neža, Ilirska 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 127567.
gnc-92194

Kapele Petra, Dolenjci 20, Adlešiči,
osebno izkaznico, št. 348233.
gnb-92145

Kapele Roman, Vrhovci, Cesta XIII/8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 345503.
gnk-92186

Kaštivnik Ismet, Maistrova ulica 3, Slo-
venj Gradec, osebno izkaznico, št.
401650. gnn-91858

Kavčič Martin, Breznica pri Žireh 11,
Žiri, osebno izkaznico, št. 341264.
gno-92057

Klarič Anton, Podgorska 51, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 184040.
gnc-92319

Klemen Miran, Šmartno 6, Laze v Tuhi-
nju, osebno izkaznico, št. 305748.
gne-91967

Klinc Janez, Listrojska 29, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 639706.
gnv-92500

Klinec Stanislava, Grajska cesta 17,
Dobrovo v Brdih, osebno izkaznico, št.
439665. gnh-92164

Kokol Aleš, Na gaj 27, Bresternica,
osebno izkaznico, št. 226240.
gny-92147

Kolar Drago, Police 15, Gornja Rad-
gona, osebno izkaznico, št. 976706.
gnl-92110

Kolar Gregor, Podgrad 23, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 556109.
gnh-92214

Končar Iztok, Loška 8, Litija, osebno
izkaznico, št. 197469. gnd-92343

Korez Alenka, Čermožiše 55, Žetale,
osebno izkaznico, št. 13284. gnp-92281

Korpič Štefan, Čepinci 13, Petrovci,
osebno izkaznico, št. 898016.
gnj-92437

Kos Amalija, Ulica Cankarjeve brigade
20, Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št.
78780. gnx-92423

Kos Matjaž, Parecag 30, Sečovlje –
Sicciole, osebno izkaznico, št. 875013.
gne-92117

Kos Tomaž, Za gradom 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 178555.
gnr-92229
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Kovač Ivan, Prešernova 27, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 976599.
gne-91867

Kovač Jože, Palčje 14, Pivka, osebno
izkaznico, št. 982249. gnd-92318

Kovačič Violeta, Boršnikova 51, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 662587.
gnt-92127

Kovič Draga, Belokranjska 8, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1251743.
gnb-92345

Kozar Majda, Čelofigova ulica 2, Kam-
nica, osebno izkaznico, št. 606660.
gnh-92464

Kožar Zmago, Stara Loka 49, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 585431.
gnt-92502

Koželj Kristijan, Pod lipami 6, Celje,
osebno izkaznico, št. 962047.
gnm-91909

Kranjc Maja, Cesta 18. aprila 3, Vipa-
va, osebno izkaznico, št. 951365.
gnf-91866

Kranjčič Jožef, Runkova 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 71800. gnj-92087

Krapež Klavdija, Idrijska 35, Ajdovšči-
na, osebno izkaznico, št. 4173.
gns-91978

Kremavc Silva, Slivnica na gmajni 10,
Orehova vas, osebno izkaznico, št.
41161. gnd-92368

Križman Sonja, Hrušica 29, Podgrad,
osebno izkaznico, št. 608295.
gng-92315

Kruhar Barbara, Agrokombinatska ce-
sta 6/č, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
455926. gnj-92487

Kumer Aleš, Prečna 52, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 800396.
gnw-92449

Kuzma Jožica, Velika Lahinja 16, Čr-
nomelj, osebno izkaznico, št. 561652.
gnc-92144

Lapanja Metod, Novi svet 9, Škofja Lo-
ka, osebno izkaznico, št. 1091681.
gnz-92296

Lečnik Viktor, Ul. Stanka Kvedra 9, Voj-
nik, osebno izkaznico, št. 1158571.
gne-92442

Legat Zdenka, Pregljeva ulica 103,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 124465.
gny-91972

Lemič Sašo, Muljava 9, Mengeš, oseb-
no izkaznico, št. 62162. gnf-91966

Levanić Sara, Prvomajska 7, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št.
1281149. gnh-92414

Levpušček David, Bratovševa ploščad
1, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
676587. gng-92490

Levstek Jožefa, Kristanova 4, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 140963.
gnd-92193

Lipovšek Andrejka, Bukovje pri Slivnici
13, Gorica pri Slivnici, osebno izkaznico,
št. 920158. gnb-92195

Lovrin Peter, Polje, Cesta V/4, Ljublja-
na-Polje, osebno izkaznico, št. 135977.
gno-91982

Majcenović Slavko, Slatina 5, Cirkulane,
osebno izkaznico, št. 612995. gns-92153

Majerle Marko, Cankarjeva ulica 7, Ko-
čevje, osebno izkaznico, št. 1721.
gne-91917

Mali Anže, Ob žici 11, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 190372. gnf-92191

Malovrh Simon, Setnik 23, Polhov Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 550989.
gni-92488

Martić Andrej, Cesta maršala Tita 70,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 866209.
gni-91913

Martinčič Ana Matilda, Tržna ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 426666.
gnm-92309

Milatovič Ivan, Koprivnik 20, Sovodenj,
osebno izkaznico, št. 967341. gnb-92220

Mlakar Srečko, Pacinje 28/a, Dorna-
va, osebno izkaznico, št. 15197.
gnv-92450

Moser Gregor, Na razgled 12, Šent-
jur, osebno izkaznico, št. 40871.
gnf-92316

Mulec Nataša, Dogoše, Nad reko 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 375782.
gnh-91889

Nelc Meta, Cesta na jezero 13, Cer-
knica, osebno izkaznico, št. 966082.
gnr-91979

Nerat Aleš, Goriška 4, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 1061427. gnn-92458

Nikolov Vlatko, Dobja vas 179/a, Rav-
ne na Koroškem, osebno izkaznico, št.
25903. gnm-91884

Njegač Mojca, Bukovci 100/f, Markov-
ci, osebno izkaznico, št. 254340.
gnu-91851

Novak Darko, Goriška 17/c, Maribor,
osebno izkaznico, št. 213164. gnu-92126

Novak Frančiška, Predstruge 14/a, Vi-
dem-Dobrepolje, osebno izkaznico, št.
212379. gni-92263

Nunić Tomislav, Črna vas 91/h, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 96920.
gnc-91969

Oblak Marko, Žirovnica 60/a, Žirovni-
ca, osebno izkaznico, št. 257461.
gnu-91926

Očkerl Valerija, Frankolovska 12, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 851785.
gnx-91923

Okorn Milan, Tomšičeva 53, Velenje,
osebno izkaznico, št. 849370.
gnp-92356

Orel Lovrenc, Radegunda 21, Mozirje,
osebno izkaznico, št. 1199273.
gnp-91906

Pačnik Jernej, Šentlenart 26, Mislinja,
osebno izkaznico, št. 401577.
gnh-92289

Pačnik Martin, Golavabuka 25, Šmar-
tno pri Slov.Gradcu, osebno izkaznico, št.
135645. gno-91857

Pavčič Lisac Amalija, Trg prekomorskih
brigad 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
424926. gnm-92109

Pečnik Marjana, Velika Pirešica 5/i,
Žalec, osebno izkaznico, št. 1016124.
gno-92132

Pečnik Rajko, Topolšica 61, Topolši-
ca, osebno izkaznico, št. 1099400.
gnq-92330

Pejić Ivo, Trg svobode 10, Tržič, oseb-
no izkaznico, št. 603185. gnl-91985

Perko Boris, Ravne 17, Tržič, osebno
izkaznico, št. 1098924. gnn-91983

Pestotnik Marija, Stara sela 10, Laze v
Tuhinju, osebno izkaznico, št. 693998.
gnj-92037

Petek Branko, Sv. Tomaž 20, Sveti To-
maž, osebno izkaznico, št. 1111390.
gnh-91989

Petrič Mirko, Razgledna ulica 46, Rad-
lje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
411841. gnj-91891

Pirnat Jožko, Podstran 1, Moravče,
osebno izkaznico, št. 698563. gnl-91885

Piščević Ivan, Šercerjeve brigade 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 684173.
gni-92413

Podlogar Polde, Sorška ulica 19,
Kranj, osebno izkaznico, št. 805637.
gnx-92323

Polak Rudi, Žoherjeva 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 122316.
gnk-92411

Potočnik Suzana, Log 28/a, Hrastnik,
osebno izkaznico, št. 662669.
gnx-92123

Praprotnik Sandra, Jastrebci 11, Kog,
osebno izkaznico, št. 251728.
gny-91872

Prelog Matic, Vučja vas 38, Križevci
pri Ljutomeru, osebno izkaznico, št.
127993. gnq-92280

Prelogar Dušan, Medno 61, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št.
536364. gnr-92379

Preston Ana, Koširjeva ulica 17, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1169100.
gns-92003

Pretner Ferdinand, Soča 20/d, Soča,
osebno izkaznico, št. 1102259.
gnq-92455

Prosen Ana Marija, Ulica IX. korpusa
1, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
512714. gng-91865

Pšeničnik Jure, Gorče 22, Libeliče,
osebno izkaznico, št. 323295.
gnq-92305

Ravbar Bojan, Malo Črnelo 2, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 399673.
gnz-91946

Reher Slavko, Hočko Pohorje 32, Ho-
če, osebno izkaznico, št. 1091183.
gnx-92298

Repe Frančiška, Gorenjskega odreda
6, Kranj, osebno izkaznico, št. 876118.
gnf-92441

Retar Ana, Rozmanova 33, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 15468.
gnm-91859

Rizvić Fatima, Cesta 24. junija 72/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 217855.
gnj-92187

Rodošek Sabina, Drenov grič 20, Vr-
hnika, osebno izkaznico, št. 300676.
gns-92078

Rozman Jerneja, Hrušica 18, Hrušica,
osebno izkaznico, št. 1249243. gno-91932

Rožac Panger Meta, Stritarjeva 10, Ko-
per – Capodistria, osebno izkaznico, št.
224752. gni-91888



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 60-61 / 12. 7. 2002 / Stran 5101

Ruparčič Maja, Trata I/6, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 62544. gnk-92036

Savič Jelena, Vrhpolje pri Moravčah
10, Moravče, osebno izkaznico, št.
326015. gnq-92480

Schneider Miroslava, Ulica bratov Do-
brotinškov 19, Celje, osebno izkaznico,
št. 409445. gng-92465

Senica Vida, Kotlje 102, Kotlje, oseb-
no izkaznico, št. 52013. gnc-91869

Serdinšek Alojz, Krekova ulica 8, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 652969.
gne-92167

Simončič Nada, Triglavska 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 725815.
gns-92503

Simončič Žiga, Letuš 124, Šmartno ob
Paki, osebno izkaznico, št. 412412.
gnx-91898

Skaberne Antonija, Maroltova 12, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 519064.
gnj-92262

Skok Marija, Kovinarsko naselje 4/a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 814531.
gne-92417

Slana Ana Marija, Švabičeva 3, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 892246.
gni-92013

Srebrnjak Drago, Topniška 64, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 663019.
gnc-92269

Srebrnjak Lidija, Kicar 81, Ptuj, oseb-
no izkaznico, št. 572828. gnl-92285

Starc Anja, Gorenji Lazi 3, Ribnica na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 63311.
gny-92122

Stermenszky Tina, Martinčeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 818701.
gnf-92266

Stropnik Vesna, Klemenova ulica 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 821065.
gnt-91977

Struna Marko, Bojanji vrh 15, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 18287.
gnz-92071

Sušnik Jure, Vaše 25, Medvode, oseb-
no izkaznico, št. 197554. gnr-92429

Šalamun Kristina, Gočova 24, Sv.troji-
ca v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
534340. gnd-92118

Ščap Jasmina, Lokavec 18, Zgornja
Velka, osebno izkaznico, št. 58080.
gnq-91855

Šergan Anton, Zg. Rečica 67, Laško,
osebno izkaznico, št. 120165.
gnk-92311

Šimic Suzy, Rusjanov trg 10, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 322605.
gng-91940

Šlamberger Marjan, Laporje 29, Lapor-
je, osebno izkaznico, št. 268997.
gnd-92168

Špirić Mirjana, Zaloška 76, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 468886.
gne-91992

Štruc Drago, Pod bregom 4, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 978741.
gng-91990

Štupar Andrej, Hruševec 50, Straža,
osebno izkaznico, št. 253907.
gng-92290

Štupica Ivana, Gabrov trg 13, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 278576.
gnm-92009

Šuštar Slavko, Trg padlih borcev 2,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 433071.
gnk-91961

Todorović Pero, Prisojna ulica 1, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 7500.
gnx-91848

Tofant Mateja, Kompole 17, Štore,
osebno izkaznico, št. 371518.
gni-91892

Trček Ana, Tavčarjeva 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 930213.
gnj-91987

Trebec Gregor, Križ 174, Sežana,
osebno izkaznico, št. 171894.
gnj-92462

Trklja Vidoslav, Roje 13, Mirna, oseb-
no izkaznico, št. 999550. gnc-92473

Trstenjak Simona, Šalovci 30, Sredi-
šče ob Dravi, osebno izkaznico, št.
360882. gnn-92283

Turk Mihaela, Cesta 24. junija 74,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 792617.
gnb-91845

Vajs Katja, Za vasjo 14/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 332002.
gnr-92029

Valjavec Emil, Pod gozdom 6, Tržič,
osebno izkaznico, št. 136662.
gnv-92125

Vargek Stjepan, Kardeljev trg 2, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 940936.
gng-92340

Vehovar Ivan, Dobovo pri Ponikvi 1,
Ponikva, osebno izkaznico, št. 309813.
gnp-92306

Vidergar Petra, Brezovica 24, Kropa,
osebno izkaznico, št. 72130. gnf-92291

Videtič Mateja, Fram 153/c, Fram,
osebno izkaznico, št. 242586.
gnr-92304

Vidic Alojz, Blečji vrh 1/a, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 441505.
gny-92372

Vindiš Urška, Clevelanska 43, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 247892.
gnt-92102

Virant Tanja, Vodovodna pot 29, Ra-
kek, osebno izkaznico, št. 319018.
gnp-92381

Virant Uroš, Vodovodna pot 29, Ra-
kek, osebno izkaznico, št. 1250773.
gnq-92380

Vrbnjak Ljudmila, Porabska ulica 4,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
1029036. gno-92282

Zajc Srečko, Slatina 38, Šmartno ob
Paki, osebno izkaznico, št. 802659.
gnl-92460

Završnik Franc, Ulica talcev 21, Za-
gorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
69352. gny-92447

Zdešar Gregor, Cesta na Markovec
12, Koper – Capodistria, osebno izkazni-
co, št. 894893. gng-91915

Zidarić Nada, II. Prekomorske brigade
29, Koper – Capodistria, osebno izkazni-
co, št. 791602. gng-92119

Ziherl Polona, Srednje Bitnje 90, Ža-
bnica, osebno izkaznico, št. 818366.
gnq-92155

Zorc Jožef, Miren 77, Miren, osebno
izkaznico, št. 623581. gnx-91873

Zvonar Darko, Čečovje 53, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 51032.
gnu-92501

Žabkar Borut, Seidlova 58, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 224491.
gnl-92310

Žalik Jožef, Velika Polana 181, Velika
Polana, osebno izkaznico, št. 1045852.
gnn-91933

Žibert Sergeja, Lončarjev dol 4, Sevni-
ca, osebno izkaznico, št. 223354.
gnl-92035

Žmavc Nevenka, Cankarjeva 36, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 208934.
gnh-92114

Žumer Frančiška, Zvezda 18, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 619614.
gnt-92077

Vozniška dovoljenja

Antolovič Vito, Goriška 1, Piran – Pira-
no, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1134, izdala UE Piran. gnm-92213

Aracki Niko, Ulica Vide Alič 11, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
36309, izdala UE Ptuj. gnp-92081

Babič Samuele, Trsek 20, Marezige,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
42028, izdala UE Koper. gnc-92494

Babotova Tatjana, Ferberjeva ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 686177, reg. št. 143095, izdala UE
Ljubljana. gnn-92308

Baligač Marjan, Rakičan, Prešernova
28, Novo mesto, vozniško dovoljenje, št.
27535. gnj-91812

Bandelj Dani, Bošamarin 68, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
reg. št. 42765. gnd-92093

Barčić Slavo, Šegova 48, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 69,
izdala UE Novo mesto. gnu-92226

Bartole Aleksander, Senčna pot 48,
Portorož – Portorose, vozniško dovolje-
nje, kat. GH, reg. št. 12279, izdala UE
Piran. gnx-91798

Baumkirher Jožefa, Kompolje 28, Boš-
tanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1405351, reg. št. 2932. gnc-91894

Bavčar Olga, Bazoviška ulica 4, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10553, izdala UE Kamnik. gnt-91777

Bavdek Jožefa, Celovška cesta 127,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 262436, reg. št. 24032,
izdala UE Ljubljana. gnh-92064

Beber Helena, Celovška cesta 147,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1244886, reg. št. 158119, izdala
UE Ljubljana. gnd-92043

Bevc Jože, Vrhpolje pri Kamniku 273,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
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št. S 895194, reg. št. 12046, izdala UE
Kamnik. gny-92497

Bijelić Milutin, Struževo 28, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1567076, reg. št. 15579, izdala UE
Kranj. gny-92347

Bilbija Milorad, Primožičeva ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1352230, reg. št. 229749, izdala
UE Ljubljana. gnu-92201

Bizilj Anton, Cesta Andreja Bitenca
108, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1003292, reg. št. 112553,
izdala UE Ljubljana. gnw-92199

Bizjak Anton, Zagon 6/a, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
5603. gnh-91814

Blaško Mirko, Vitovlje 20, Trnovo pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 26864, izdala UE Nova Gorica.
gnf-92241

Blaznik Branka, Št. Janž pri Radljah
85, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 9035, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnp-92156

Bordon Matjaž, Šalara 37, Koper – Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 28031. gnl-92235

Bračič Drago, Sele pri Polskavi 7, Pra-
gersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10145, izdala UE Slovenska Bistrica.
gns-91803

Bračun Simona, Zg. Hudinje 23, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
880001, reg. št. 30795. gnv-91925

Bratož Fabijan, Avče 9, Kanal, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
27988, izdala UE Nova Gorica.
gnq-92080

Brenčič Urška, Rajšpova ulica 2, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40543,
izdala UE Ptuj. gnm-92234

Brulc Marija, Grumova 15, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 972, izdala UE Novo mesto.
gnw-92074

Bubnič David, Strunjan 108, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 12313. gny-91797

Bulc Rok, Karlovška cesta 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1135519, reg. št. 211281, izdala UE
Ljubljana. gnx-91998

Buzečan Božica, Cesta na Markovec
19, Koper – Capodistria, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 27969. gnr-92279

Car Biserka, Britof 123, Kranj, dupli-
kat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S
643895, reg. št. 12836, izdala UE Kranj.
gnx-92402

Celarc Mihael, Kržičeva ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 565792, reg. št. 21803, izdala UE
Ljubljana. gng-91840

Cestnik Karmen, Cesta 9. avgusta 84,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 407897, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnm-92184

Ciglenečki Jožef, Kersnikova 11, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 67205, reg. št. 54145. gno-92407

Cvirn Tatjana, Ulica Frankolovskih žr-
tev 15, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 783117, reg. št. 14670.
gnd-91918

Černe Robert, Prvačina 84, Prvačina,
vozniško dovoljenje, kat. F, št. 12230,
izdala UE Nova Gorica. gnt-92227

Črešnik Zdenko, Dravče 6, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, reg. št. 2746.
gnx-92198

Ćatić Lejla, Toplarniška ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1587415, reg. št. 252469, izdala UE
Ljubljana. gnr-92104

Del Bon Alfred, Grčna 9, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27616,
izdala UE Nova Gorica. gnv-91800

Derstvenšek Mateja, Prvomajska ulica
50, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1599999, reg. št. 10204.
gnk-92011

Despotović Jovan, Modran, Bijeljina,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 51/2002. gnw-92374

Dobrina Igor, Gornji Slaveči 112/a,
Kuzma, vozniško dovoljenje, št. 28871.
gnw-92249

Doplihar Vasja, Vrtojba, Laze 34, Šem-
peter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 42741, izdala UE Nova Gorica.
gnd-91818

Dražumerič Marko, Vrečarjeva ulica 6,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 841688, reg. št. 130595, izdala UE
Ljubljana. gnm-92484

Dubravčič Marko, Loka 108, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1246649. gnm-91809

Eferl Peter, Kozjak nad Pesnico 30,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1171202, reg. št. 11483,
izdala UE Pesnica. m-674

Ergaver Tadej, Polževa ulica 21, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 12878, izdala UE Ajdovščina.
gni-92113

Erjavec Gregor, Ulica bratov Jančar
13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 846166, reg. št. 197705,
izdala UE Ljubljana. gni-91988

Filipovič Aleksander, Formin 34/a, Go-
rišnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
35049, izdala UE Ptuj. gnt-92427

Fink Lidija, Brinje, Cesta I/24, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1591937, reg. št. 24100, izdala UE
Grosuplje. gnj-92112

Fink Marjan, Roška cesta 22, Dolenj-
ske Toplice, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. 12780, izdala UE Novo me-
sto. gne-91817

Firer Marta, Sp. Grušovje 38, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12363. gny-92172

Frangež Marija, Ob ribniku 8, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1809,
izdala UE Ormož. gnv-91950

Furlan Boštjan, Šalka vas 55, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
12532, izdala UE Kočevje. gnd-92218

Gabrijelčič Aleš, Ziherlova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 887926, reg. št. 173819, izdala UE
Ljubljana. gnt-92277

Gal Rolando, Jenkova cesta 11, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1339598, reg. št. 20013, izdala UE Ve-
lenje. gnm-92334

Gaši Arben, Jamova 12, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19263, izdala UE Slovenska Bistrica.
gns-92403

Gavez Anton, Dalmatinska ulica 42,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 496475, reg. št. 25907.
gnm-92409

Gojo Dino, Vrečkova 9, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 1179947,
reg. št. 48424, izdala UE Kranj.
gnw-91924

Golavšek Rok, Migojnice 23, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1396847, izdala UE Žalec. gno-92032

Gorenc Zdenka, Dolomitska cesta 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. s 585344, reg. št. 193596.
gnw-92424

Gorjup Maks, Šalek 86, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
764389, reg. št. 17203, izdala UE Vele-
nje. gnr-92129

Grandovec Nataša, Mladinska 44, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 153899, reg. št. 94656, izdala UE Ma-
ribor. gnp-92031

Gretar Boštjan, Adamičeva 48, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001220617, reg. št. 113466, izdala UE
Maribor. gnu-92176

Halilović Bejtul, Ulica Vojana Reharja
7, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1395951, reg. št. 14986, izdala UE
Ajdovščina. gno-92457

Hercigonja Krešimir, Mala Cikava 9/a,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 7134, izdala UE Novo me-
sto. gnb-92270

Hočevar Robert, Hruševska cesta 72,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 687570, reg. št. 142832, izdala UE
Ljubljana. gnz-92496

Holer Hermina, Črešnjevci 138, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 15052, izdala UE Gornja
Radgona. gni-92063

Hren Andrej, Kvedrova cesta 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1096999, reg. št. 104241, izdala
UE Ljubljana. gnb-92470

Hrovat Jernej, Stranice 18/a, Strani-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 5374. gnk-92236

Hrustić Ševala, Obrežje 80, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10622,
izdala UE Laško. gnt-92152

Iglič Jože, Smrjene 96, Škofljica, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
240061, reg. št. 62983, izdala UE Ljub-
ljana. gno-92232

Ivanetič Nataša, Vandotova ulica 65,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
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št. S 1298066, reg. št. 226333, izdala
UE Ljubljana. gng-92190

Jan Sešek Jasna, Partizanska cesta
41, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 22388, izdala UE Škofja Loka.
gnf-92041

Jančar Marjanca, Jevnica 70, Kresni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
859928, izdala UE Litija. gnk-91886

Janičijević Blanka, Pod hribom 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1594186, reg. št. 182243, izdala
UE Ljubljana. gnz-91996

Javornik Gregor, Brezina 6/a, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15907, izdala UE Brežice. gnv-92225

Javornik Helena, Ig 50/a, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 896442, reg.
št. 9170, izdala UE Ljubljana. gns-92478

Javornik Janko, Ig 50/a, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 896046,
reg. št. 10760, izdala UE Ljubljana.
gnt-92477

Jerbič Mateja, Mahovnik 17, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12576,
izdala UE Kočevje. gnb-91895

Jeriha Aleš, Peričeva ulica 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934630, reg. št. 130272, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-92324

Jeza Mojca, Stogovci 26, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30195,
izdala UE Ptuj. gny-92397

Jezernik Antonija, Šalek 98, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
384019, reg. št. 22763, izdala UE Vele-
nje. gnz-91896

Jovanovič Goran, Žirovnica 44, Žirov-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
385642, izdala UE Jesenice. gnp-91956

Jugović Branko, Zaloška cesta 78,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1105673, reg. št. 192540, izdala
UE Ljubljana. gnn-91833

Juvanc Marija, Glinškova ploščad 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1012393, reg. št. 113843, izdala
UE Ljubljana. gnd-91993

Kantarević Našir, Parmova ulica 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1434005, reg. št. 133177, izdala
UE Ljubljana. gnj-92387

Kavčič Martin, Breznica pri Žireh 11,
Žiri, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
28117, izdala UE Škofja Loka.
gnp-92056

Kavčič Matic, Dravska ulica 12, Ljub-
ljana, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 58/2002.
gno-92007

Keber Rok, Ulice Angelce Ocepkove
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1137540, reg. št. 215953,
izdala UE Ljubljana. gng-92090

Kecman Aleš, Šarhova ulica 34, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1525567, reg. št. 246846, izdala UE
Ljubljana. gnx-92273

Kepic Ljudmila, Pipanova 62, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S

805110, reg. št. 23955, izdala UE Kranj.
gnw-91953

Kikelj Boštjan, Varda 60, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 5465, iz-
dala UE Nova Gorica. gnd-92243

Klobasa Edvard, Šolska cesta 17, Bre-
stanica, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. 7205, izdala UE Krško.
gnn-92033

Knez Andreja, Ivana Suliča 6/a, Šem-
peter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 46068, izdala UE Nova Gorica.
gnp-92406

Kolar Danijel, Javornik 58, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16198, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnq-92230

Kolenc Stane, Cesta dveh cesarjev
34/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1487313, reg. št. 213838,
izdala UE Ljubljana. gns-92278

Kompan Jevnišek Marta, Slomškov trg
5, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20706. gnz-92021

Kos Slatinšek Alojzija, Šentilj 72/d,
Šentilj v Slov.goricah, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 684481, reg. št.
7253, izdala UE Pesnica. m-695

Kostanjevec Mitja, Stojnci 27, Markov-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39431, izdala UE Ptuj. gno-91957

Košmerl Angela, Videm 10/k, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 885496, reg. št. 91635, izdala UE
Ljubljana. gnw-92399

Košmrlj Karin, Zavrti 10, Sodražica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8764,
izdala UE Ribnica. gnr-92179

Košuta Erik, Toma Brejca 11, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 35724, izdala UE Nova Gorica.
gnr-91804

Kovač Ivan, Prešernova cesta 27, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 2451, izdala UE Gornja Rad-
gona. gnc-91819

Kozel Sandra, Pot k sejmišču 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1139057, reg. št. 198601, izdala UE
Ljubljana. gnc-92069

Kozole Stanislav, Trška gora 31, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11461. gno-92307

Kramar Boštjan, Prekmurske čete 93,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9719, izdala UE Lendava. gnt-91902

Kramberger Petra, Vrazov trg 2, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
39062, izdala UE Ptuj. gnz-92475

Kresal Zlatko, Lužiško-srbska ulica 67,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 934801, reg. št. 178195, izdala UE
Ljubljana. gny-92297

Krevs Miran, Marof 23, Mirna Peč, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 693935,
reg. št. 28635, izdala UE Novo mesto.
gny-92222

Kromar Branko, Levstikova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 768290, reg. št. 71543, izdala UE
Ljubljana. gng-92140

Kruhar Barbara, Agrokombinatska ce-
sta 6/č, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1587835, reg. št.
196828, izdala UE Ljubljana. gnk-92486

Kuder Vinko, Hruševo 106, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
63538, reg. št. 62139, izdala UE Ljublja-
na. gni-92138

Kumar Tadeja, Ribniška ulica 26, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1136861, reg. št. 216218, izdala UE
Ljubljana. gnt-92377

Kus Ana, Titova 87, Jesenice, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1624762.
gnd-92068

Lakatoš Milan, Sp. Velka 56, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1326937, reg. št. 6903, izdala UE Pe-
snica. m-682

Lečnik Viktor, Ulica Stanka Kvedra 9,
Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 269295, reg. št. 109. gnr-92404

Ledvinka Jaroslav, Majcigerjeva ulica
1, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 439434, reg. št. 35795,
izdala UE Maribor. gnu-91901

Legat Zdenka, Pregljeva ulica 103,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 446472, reg. št. 151641, izdala UE
Ljubljana. gnz-91971

Lemič Sašo, Muljava 9, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1551926, reg. št. 32522, izdala UE Dom-
žale. gng-91965

Lesjak Gregor, Orehovec 12, Sveti
Štefan, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 16814, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnf-92216

Lešnik Karmen, Partizanska 49, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16840, izdala UE Slovenska Bis-
trica. gnq-92405

Levičnik Anita, Šentpavel 11, Ljublja-
na-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1234783, reg. št. 180007,
izdala UE Ljubljana. gno-92482

Levpušček David, Bratovševa ploščad
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 956729, reg. št. 28089, izda-
la UE Ljubljana. gnh-92489

Lindič Viktor, Foersterjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 545204, reg. št. 50001,
izdala UE Ljubljana. gny-92047

Lipej Dušan, NHM 10, Sevnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 511350,
reg. št. 10686. gnw-91899

Lipnik Aleš, Ulica Štravhovih 39, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1513089, reg. št. 119580, izdala UE Ma-
ribor. gnj-92137

Ljubi Edi, Ždinja vas 7, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21278.
gnk-91811

Ljupša Dejan, Vinarska 10/c, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
235515, reg. št. 96319, izdala UE Mari-
bor. gnx-92173

Lović Elvis, Janeza Puharja 6, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1523573, reg. št. 54805. gnu-91801
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Lovšin Simona, Ulica Ivana Roba 54,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 29432, izdala UE Novo mesto.
gnj-91887

Lubej Helena, Ulica heroja Jevtiča 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1512759, reg. št. 120173, izdala
UE Maribor. gnv-92150

Mahne Viljem, Zg. Škofije 81/a, Škofi-
je, vozniško dovoljenje, št. 18202, izdala
UE Koper. gng-91815

Majerle Marko, Cankarjeva ulica 7, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10130, izdala UE Kočevje. gnf-91916

Marinko Tomaž, Tolminska cesta 21,
Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 430809, reg. št. 6168, izda-
la UE Idrija. gnb-91920

Marinko Valentin, Vrhniška cesta 12,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovolje-
nje, kat. BFGH, št. 5127, izdala UE Vr-
hnika. gnt-91827

Martinčič Jožica, Stranje 3, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 41330,
izdala UE Novo mesto. gnl-91810

Matijević Grga, Hrastje 20, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
305245, reg. št. 70156, izdala UE Mari-
bor. gnz-92171

Medja Tatjana, Triglavska cesta 28,
Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 868296, reg. št. 13849.
gnw-92224

Mikolič Damijan, Podgornikova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1250252, reg. št. 223893, izdala
UE Ljubljana. gnh-92189

Milatovič Ivan, Koprivnik 20, Sovodenj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
10179, izdala UE Škofja Loka.
gnz-92221

Mitrović Nataša, Jakopičeva ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1420892, reg. št. 237595, izdala
UE Ljubljana. gnx-92498

Mlasko Robert, Pirnatova 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
873057, reg. št. 84525, izdala UE Mari-
bor. gnh-92139

Mohar Anton, Šaranovičeva 11, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
112534, reg. št. 35682. gnp-91931

Narat Matejka, Na Gorci 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
442119, reg. št. 78630. gnw-92299

Nemet Ernest, Cikečka vas 29, Prose-
njakovci – Partosfalva, vozniško dovolje-
nje, reg. št. 38866. gnt-92052

Neral Vlasta, Šentilj 124/d, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 231612, reg. št. 2943.
m-698

Nikić Tanja, Preglov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1488483, reg. št. 244279, izdala UE
Ljubljana. gnl-92010

Nikolić Drago, Povšetova ulica 57,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1137982, reg. št. 136298, izdala
UE Ljubljana. gne-91842

Novak Darko, Goriška ulica 17/c, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1534782, reg. št. 121958, izdala UE
Maribor. gnb-92020

Novak Mateja, Stražišarjeva 30/a, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1176267, izdala UE Jesenice.
gng-92165

Ogrinc Štefanija, Ponova vas 58/a,
Grosuplje, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 58/2002.
gnv-91975

Pačnik Jernej, Šentlenart 26, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 16577,
izdala UE Slovenj Gradec. gnn-92233

Pečnik Marjana, Velika Pirešica 5/i, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
319374, izdala UE Žalec. gnm-92134

Pečnik Rajko, Topolšica 61, Topolši-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1114597, izdala UE Velenje. gno-92332

Perić Slavko, Cesta komandanta Sta-
neta 3, Novo mesto, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S 215005, izdala UE No-
vo mesto. gnl-92260

Perko Boris, Ravne 17, Tržič, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. S
1568586, reg. št. 260, izdala UE Tržič.
gnm-91984

Petrič Rajko, Ivana Suliča 4/a, Šem-
peter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 39157, izdala UE Nova Gorica.
gnh-92239

Pintar Janez, Rovte 12, Podnart, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1317752, reg. št. 20808. gnd-91793

Pipan Jožef, Selniška cesta 5, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 331297, reg. št. 2765, izdala UE
Ruše. m-671

Pisek Matej, Dežmanova 4, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1618813, reg. št. 28693. gnx-92223

Podsedenšek Blaž, Mlinska pot 4, Mo-
zirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7973, izdala UE Mozirje. gnv-92275

Polšak Bojan, Delavsko naselje 17, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABGH, št. S 1493488, reg. št.
92808. gnz-92196

Potočnik Bogdana, Vojkova 111, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 28327, izdala UE Nova Gori-
ca. gnc-92469

Povalej Darka, Loka 96, Tržič, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 421946,
reg. št. 5193. gnj-92237

Prelc Boštjan, Jurišče 89, Pivka, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 13346,
izdala UE Postojna. gnb-91820

Preskar Franci, Vrhovčeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 611728, reg. št. 44868, izdala UE
Ljubljana. gnw-91974

Prijatelj Ciril, Brilejeva ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
352720, reg. št. 123554, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-91836

Pungartnik Martin, Prelska 37/a, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
625590, izdala UE Žalec. gnt-92177

Pustovrh Miran, Rovt 19, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1103689, reg. št. 203941, izdala UE
Ljubljana. gnr-92254

Radinović Smilja, Hraše 45, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1588686, reg. št. 250046, izdala UE
Ljubljana. gnd-92268

Ravbar Bojan, Malo Črnelo 2, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 624866, reg. št. 9094, izdala UE
Grosuplje. gnb-91945

Režonja Danijel, Ulica 25. maja 6, Tur-
nišče, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 15401, izdala UE Lendava. gnf-92466

Rogina Franc, Starše 48, Starše, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1631855, reg. št. 92554, izdala UE Ma-
ribor. gnl-92385

Rozman Oskar, Fluksova 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1230079, reg. št. 89287, izdala UE Ma-
ribor. gnq-92130

Rožanc Jani, Brezje ob Slomu 14/a,
Ponikva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8259, izdala UE Šentjur pri Celju.
gny-92022

Rožič Radovan, Rutarjeva 3/c, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 20223, izdala UE Nova Gorica.
gnt-91802

Rupar Petra, Binkelj 48, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18427,
izdala UE Škofja Loka. gnt-92327

Ruparčič Maja, Trata 1, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11715, izdala UE Kočevje. gnu-92401

Skok Marija, Kovinarsko naselje 4/a, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
122810, izdala UE Ljubljana. gnf-92416

Slana Katerina, Murovec, Šempas
120, Šempas, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 1599, izdala UE Nova Gorica.
gnf-91816

Slatnar Štefka, Ambrož pod Krvavcem
7, Cerklje na Gorenjskem, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 599736, reg. št.
35076, izdala UE Kranj. gnr-92079

Sodin Črešnar Vida, Konjiška cesta 6,
Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 32566, izdala UE Celje. gnr-91958

Sorgo Baec Maria, Seča 132, Porto-
rož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 2752, izdala UE Piran.
gne-92217

Sršen Gregor, Volčji potok 43/a, Ra-
domlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21880, izdala UE Kamnik. gnp-91831

Stanovnik Franc, Cesta Dolomitskega
odreda 13, Brezovica pri Ljubljani, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 746,
izdala UE Vrhnika. gnq-92255

Starc Anja, Gorenji Lazi 3, Ribnica na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9002, izdala UE Ribnica.
gnz-92121

Starčević Dragan, Cesta na grad 5, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1462556, reg. št. 48803. gnb-92095

Stermenszky Tina, Martinčeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 124349, reg. št. 220423, izdala UE
Ljubljana. gng-92265

Stipanović Simona, Velike Brusnice
147, Brusnice, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, reg. št. 37048, izdala UE Novo me-
sto. gnm-92434

Strnad Marija, Tržaška 40, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6028,
izdala UE Postojna. gni-91813

Strniša Marija, Košnica 52/e, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 985305, reg.
št. 27913. gnc-92444

Stropnik Vesna, Klemenova ulica 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1480166, reg. št. 30697, izdala UE
Ljubljana. gnu-91976

Šarić Senid, Cazin, Cazin, vozniško do-
voljenje, kat. ABCEGH, št. S 1596309,
reg. št. 254115, izdala UE Ljubljana.
gnl-92185

Šauperl Simon, Smolnik 71, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 952630,
reg. št. 7568. m-675

Šepec Alojzija, Slake 8, Podčetrtek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4818,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnq-92034

Šeško Zdenka, Kasaze 89, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1441053, izdala UE Žalec. gnk-91911

Šimic Suzy, Rusjanov trg 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1433896, reg. št. 191147, izdala UE
Ljubljana. gnh-91939

Šnuderl Tajka, Cesta 14. divizije 71/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 917490, reg. št. 88773, izdala UE
Maribor. gng-92240

Špenko Anže, Podgora pri Dolskem
14/a, Dol pri Ljubljani, vozniško dovolje-
nje, kat. A do 350 ccm, BGH, št. S
1454800, reg. št. 212625, izdala UE
Ljubljana. gnh-91864

Špenko Marica, Brodarjev trg 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 814191, reg. št. 11990, izdala UE
Ljubljana. gnw-92149

Šprogar Robert, Sallaumines 9, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9954, izdala UE Trbovlje. gnc-92244

Štante Rebeka, Rimska cesta 22, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 15203. gns-92228

Štefan David, Vorančeva 7, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
40698, izdala UE Novo mesto. gnu-91951

Štimec Tina, Mirke 15/b, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15158,
izdala UE Vrhnika. gnp-91856

Šušteršič Nataša, Lesno Brdo 2/f, Hor-
jul, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1610244, reg. št. 191172, izdala UE
Ljubljana. gni-92188

Tajhman Miran, Štuki 29/a, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
19959, izdala UE Ptuj. gno-91807

Todorović Pero, Prisojna ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 218642, reg. št. 120542, izdala UE
Ljubljana. gny-91847

Tomšič Tanja, Vena Pilona 18, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 45535, izdala UE Koper.
gnq-92430

Trček Janez, Vir, Robova ulica 5/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 786516, reg. št. 12579, izdala UE
Domžale. gny-92247

Trček Milan, Pod griči 46, Žiri, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 941, izda-
la UE Škofja Loka. gns-91778

Trebec Gregor, Križ 174, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 16043,
izdala UE Sežana. gnn-92408

Turk Tatjana, Zabretova ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 926904, reg. št. 141106, izdala UE
Ljubljana. gno-92257

Uranič Primož, Brinje 25, Dol pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1526355, reg. št. 169745.
gnz-92421

Uršič Vinčina Anica, Godovič 160, Go-
dovič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 430109, reg. št. 6400, izdala UE Idri-
ja. gnq-92205

Urukalo Sašo, Resljeva cesta 35, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1107505, reg. št. 211834, izdala UE
Ljubljana. gno-92432

Vadnjal Zinka, Parje 25, Pivka, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 54/2002. gnv-91954

Valjavec Emil, Kovor, Pod gozdom 6,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEFGH, št. S 4218920, reg. št. 1645,
izdala UE Tržič. gnm-92067

Velnar Janez, Prušnikova 52, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1472589, reg. št. 96921. gnz-92321

Vene Andrej, Zadružna ulica 3/a,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 420584, reg. št. 25943, izdala UE
Kranj. gnb-92245

Verstovšek Skubic Ljudmila, Medvedo-
va cesta 8, Ljubljana, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 447745, reg. št.
39239, izdala UE Ljubljana. gnu-92426

Vidmar Tomaž, Zlatnarjeva 12, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1532901, reg. št. 54767. gni-92238

Vidrač Davor, Korenjak 25, Zavrč, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 30303,
izdala UE Ptuj. gnq-91955

Vilfan Gregor, Celovška cesta 147,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1135836, reg. št. 214012, izdala
UE Ljubljana. gnp-92256

Vindiš Zvonko, Tržec 19, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
21094, izdala UE Ptuj. gnu-91805

Virant Tanja, Vodovodna pot 29, Ra-
kek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
517127, reg. št. 7512, izdala UE Cerkni-
ca. gno-92382

Vižintin Anka, Pot ob Homšnici 14, Slo-
venj Gradec, preklic vozniškega dovolje-
nja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 39/02.
gnw-91799

Vrečič Štefan, Gačnik 59/c, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 509849, reg. št. 5719,
izdala UE Pesnica. m-688

Vučenović Branko, Škapinova 2, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1561731, reg. št. 16757, izdala UE Ce-
lje. gnt-92302

Vukelič Klemen, Rožna 31, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15524, izdala UE Postojna. gnn-92058

Wolf Drago, Skakovci 35, Cankova,
vozniško dovoljenje, št. 18769.
gnp-92231

Zagoršak Katarina, Žamenci 7, Dorna-
va, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
44340, izdala UE Ptuj. gnv-92250

Zajc Srečko, Slatina 38, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
562639, reg. št. 16707, izdala UE Vele-
nje. gnk-92461

Zajko Mateja, Pobrežje 86/a, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 43772, izdala UE Ptuj. gnp-91806

Zalar Anton, Cesta Cirila Kosmača
53/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 688169, reg. št. 53454, izda-
la UE Ljubljana. gnp-92431

Završnik Franc, Ulica talcev 21, Za-
gorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1472871, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnq-91905

Zemljak Marina, Riharjeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 931658, reg. št. 138082, izdala UE
Ljubljana. gnf-91941

Zlobec Marjeta, Podljubelj 82, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. s
191815, reg. št. 2740. gnt-91952

Zukić Darko, Cesta maršala Tita 3, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 528398, izdala UE Jesenice.
gny-92422

Zupanc Miran, Kovinarska ulica 2, Što-
re, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
620456, reg. št. 26378, izdala UE Celje.
gnz-91921

Zupančič Jaka, Preglov trg 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1489814, reg. št. 244759, izdala UE
Ljubljana. gnm-92209

Zupančič Janez, Povšetova ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1367614, reg. št. 232598, izdala
UE Ljubljana. gnp-92389

Zupančič Mojca, Jakčeva ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 320587, reg. št. 187435, izdala UE
Ljubljana. gnx-91973

Zupančič Stanislav, Lovšetova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 212159, reg. št. 30016, izdala UE
Ljubljana. gns-92103

Žavcer Gregor, Antoličičeva ulica 8,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1092418, reg. št. 109940, izdala
UE Maribor. gno-91882

Žerjal Miran, Vegova 15, Koper – Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 9782. gnx-92398

Žumer Frančiška, Zvezda 18, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
389215, reg. št. 80146, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-92076

Žunič Tanja, Veliki Osolnik 29, Rob,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1433774, reg. št. 203072, izdala UE
Ljubljana. gnn-92083
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Zavarovalne police

Aziri Ekrem, Kurirčkova 9, Miklavž na
Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
392984, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. m-679

Bergant Jože, Kosančeva ulica 8, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 635754, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnn-92008

Berisha Rahman, Taborska ulica 7,
Maribor, zavarovalno polico, št. 432756,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m-684

Butala Stanislav, Dobliče 30, Črno-
melj, zavarovalno polico, št. 1127088, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnh-92089

Čotar Suzana, Kolarska 4, Koper – Ca-
podistria, zavarovalno polico, št.
1007835. gns-92203

Doplihar Robert, Maroltova 15, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0863960,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnm-91934

Ivič Črtomir, Na Boč 16, Poljčane, za-
varovalno polico, št. 278779, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnc-92394

Judež Anton, Radna 30, Boštanj, zava-
rovalno polico, št. 333645, izdala zavaro-
valnica Slovenica d.d. gnf-91791

Marković Dijana, Ul. Franca Rozmana
Staneta 2, Kranj, zavarovalno polico, št.
451360. gnl-92060

Mehagić Hasnija, Glinškova ploščad
12, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
1434675, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnh-92418

Mustafa Skender, Ljubljanska 1/a,
Kranj, zavarovalno polico, št. 787279, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. gnf-92141

Novak Gregor, Kvedrova cesta 1, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0844490,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnm-92259

Novak Suzana, Rožna ulica 15, Koče-
vje, zavarovalno polico, št. 0940457, iz-
dala zavarovalnica Adriatic. gns-92053

Povšin Borut, Dobje 5, Bled, zavaro-
valno polico, št. 834207, izdala zavaro-
valnica Tilia d.d. gnv-92200

Prašnikar Petra, Cankarjeva 1, Tržič,
zavarovalno polico, št. 432564.
gnc-92094

Škulj Jožica, Goričane 56, Medvode,
zavarovalno polico, št. 2311473, izdala
zavarovalnica Maribor d.d. gnh-91839

Šterk Franc, Kočevje 19/a, Kočevje,
zavarovalno polico, št. 428927, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnt-92202

Štih Boris, Moškričeva 16, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 458935 in
481115, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnx-92373

Trnjar Aleksander, Zrkovska 172/a,
Maribor, zavarovalno polico, št. 433879,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m-690

Voljč Rok, Celovška cesta 136, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št.
00101478283, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gne-92042

Vujanović Milan, Ul. Rudija Papeža 34,
Kranj, zavarovalno polico, št. 855836, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnq-92159

Spričevala

Abramič Mojca, Gregorčičeva 1, Do-
brovo v Brdih, maturitetno spričevalo
Srednje ekonomske šole Nova Gorica, iz-
dano leta 1976. gni-91963

Adamič Agata, Nadkrižovljan 1, Cesti-
ca, Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednje trgovske šole, izdano leta
1981, izdano na ime Kruhoberec Agata.
gnz-91846

Barbarič Štefan, Naldinijeva 4, Koper
– Capodistria, spričevalo o končani OŠ
Delavske univerze v Kopru, izdano leta
1975. gnw-92099

Bedrač Aleš, Ulica Veljka Vlahoviča 75,
Maribor, spričevalo 1. letnika SERŠ Mari-
bor, izdano leta 1993/94. m-673

Begič Suzana, Dol 6, Medvode, spri-
čevalo 1. in 2. letnika SEUAŠ Kranj, izda-
no leta 1996/97 in 1997/98. gnz-91796

Belšak Primož, Gorenjski vrh 31, Za-
vrč, indeks, št. 93466232, izdala FERI
Maribor. m-694

Bera Dany, Ljubljanska 71, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje te-
hniške šole Maribor, izdano leta
1978/79. m-683

Beširevič Gregor, Ulica Gorenjskega
odreda 14, Kranj, spričevalo 3. letnika
SESŠ Kranj. gnj-92212

Bošnjak Alan, Lahova pot 12, Ljublja-
na, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Strokov-
no tehnične šole, izdano leta 1997, 1998
in 1999. gnr-91829

Brodnjak Miha, Ulica Jožefe Lackove
38, Ptuj, indeks, št. 26102513, izdala
Fakulteta za gradbeništvo v Ljubljani.
gny-92322

Cener Natalija, Lesarska 15, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šo-
le Murska Sobota, izdano leta 1998/99.
m-678

Dolenc Anja, Cankarjeva 1/a, Jeseni-
ce, spričevalo 3. letnika Slaščičarske šo-
le. gnx-92073

Halimović Hajrudin, Husimovci 68, San-
ski Most, diplomo AMD Jesenice, izdano
9. 10. 1978, št. 4/2403. gnn-92433

Hlebš Sonja, Gramozna pot 8, Ljublja-
na, diplomo Srednje ekonomske šole v
Ljubljani, izdana leta 1991. gnk-92261

Hrženjak Đurđa, Partizanska 40, Škof-
ja Loka, diplomo Srednje družboslovno-je-
zikovne šole Škofja Loka. gnz-92396

Jalševac Tina Lejla, Cesta dolomitske-
ga odreda 44, Brezovica pri Ljubljani, di-
plomo Srednje šole gostinske turistične
in ekonomske usmeritve Bled, izdana leta
1992, na ime Klančar Tina Lejla.
gng-92040

Jarc Barbara, Prapretno 19/a, Tolmin,
diplomo Pedagoške fakulteta, št.
01-36/99-R, izdana 27. 5. 1999.
gnk-91786

Jerman Boštjan, Bezena 59, Ruše, let-
no spričevalo 3. letnika Srednje pomor-
ske šole Maribor, smer pomorski tehnik,
izdano leta 1996. m-685

Kaučič Janja, Radolavci 66, Mala Ne-
delja, spričevalo 2. letnika SŠGT Raden-
ci, izdano leta 2000/2001. gnr-91779

Klemenc Antonela, Parecag 146, Se-
čovlje – Sicciole, spričevalo Pedagoške
gimnazije, izdano leta 1978/79 in
1979/80. gnh-91789

Knez Andreja, Pobeška cesta 54, Ko-
per – Capodistria, maturitetno spričevalo
Gimnazije Koper, izdano leta 1997.
gnu-92101

Knez Andreja, Pobeška cesta 54, Ko-
per – Capodistria, obvestilo o uspehu pri
maturi Gimnazije Koper, izdano leta 1997.
gnv-92100

Kobale Boštjan, Zg. Ložnica 69, Zgor-
nja Ložnica, spričevalo o zaključnem izpi-
tu SERŠ Maribor, izdano leta 1995/96.
m-684

Kosec Viktor, Rašica 8, Ljubljana
Šmartno, spričevalo 2. letnika Srednje šo-
le tehničnih strok in osebnih storitev, iz-
dano leta 1998. gnv-92000

Koštomaj Matija, Paridol 15, Dobje pri
Planini, indeks, št. 01098388, izdala Pe-
dagoška fakulteta. gnn-91808

Križman Majda, Pokopališka ulica 23,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Šole za
prodajalce, izdano leta 1982, izdano na
ime Vide Majda. gnu-91826

Lesjak Boštjan, Kardeljeva 69, Mari-
bor, spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 1997. m-687

Lorber Uroš, Ljubljanska 86/b, Mari-
bor, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2000/2001. m-692

Lukašev Peter, Šalovci 134, Šalovci,
spričevalo OŠ II Murska Sobota, št.
391/92, izdano 24. 6. 1993. gnu-92051

Matavulj Lela, Kristanova 2, Ljubljana,
spričevalo OŠ Nove Fužine, izkaz od 1.
do 8. razreda. gnq-91880

Matič Damir, Pod obzidjem 16, Breži-
ce, potrdilo o strokovni usposobljenosti
za trgovinskega poslovodjo, izdala GZS,
Združenje za trgovino, izdano leta 1998.
gnl-91785

Matijević Ilija, Tržaška 87/b, Logatec,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Ljub-
ljana, smer natakar, izdano leta 1983/84.
gnw-92303

Moll Dušan, Malejeva ulica 26, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole za oblikovanje v Ljubljani, izdano
leta 1985. gnh-92314

Mrzel Alojzija, Medvedjek 16, Veliki
Gaber, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo, poklic kuhar,
izdano leta 1997. gnw-91949

Mulec Roman, Stara gora 6, Benedikt,
spričevalo 2. letnika Srednje gostinske šo-
le Maribor, izdano leta 2000/2001.
m-681

Novak Katarina, Rašica 16, Ljubljana
Šmartno, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izda-
no leta 1996/97. gny-91822

Novak Vesna, Poštna 11, Središče ob Dra-
vi, spričevalo 5. letnika Srednje kmetijske šo-
le Ptuj, izdano leta 1999/2000. m-672
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Okrajac Alenka, Chengdujska 4, Ljub-
ljana, spričevalo o končanem 8. razredu
OŠ Nove Fužine v Ljubljani, izdano leta
1995. gny-91922

Osmanaj Fitora, Ljubljanska 29, Po-
stojna, spričevalo 3. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje trgovske šo-
le, izdano leta 2002. gne-91942

Pačnik Mateja, Zidanškova 4, Velenje,
letno spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
strokovne in poklicne šole Celje, izdano
leta 1992 in 1993. gnq-92030

Pečnik Gregor, Srednje Gameljne 29,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Center za
permanentno izobraževanje Cene Štupar
v Ljubljani, poklic – pek, izdano leta 1995.
gny-91947

Pečnik Gregor, Srednje Gameljne 29,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra za permanentno izobraževanje Ce-
ne Štupar, št. I/96, izdano 5. 9. 1995,
smer pek. gnj-91837

Plajnšek Marija, Vetrinjska 5, Maribor,
diplomo Srednje tekstilne šole Maribor,
smer tekstilni tehnik. m-680

Ravnik Andreja, Vandotova ulica 11,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1993/94. gnr-91879

Repe Maja, Zaplana 240/a, Vrhnika,
diplomo Srednje ekonomske šole Boris
Kidrič v Ljubljani, št. 1770, izdana v Ivan-
čni Gorici 23. 6. 1989 na ime Zrimec
Maja. gnp-91981

Ropotar Andreja, Spodnji Brnik 79,
Cerklje na Gorenjskem, indeks, št.
01001215, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnv-91825

Sattler Denis, Levstikova 3, Pragersko,
spričevalo 2. letnika SERŠ Maribor, izda-
no leta 1997. m-691

Selšar Tomaž, Cesta Tončke Čeč
51/c, Trbovlje, maturitetno spričevalo
Gimnazije Trbovlje, št. 36/84, izdano 27.
6. 1984. gno-92207

Slama Monica, Obala 121, Portorož –
Portorose, spričevalo 3. letnika Srednje
šole Pietro Coppo Izola. gnj-92391

Slama Monica, Obala 121, Portorož –
Portorose, spričevalo 4. letnika Srednje
šole Pietro Coppo Izola. gni-92392

Slama Monica, Obala 121, Portorož –
Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Pietro Coppo Izola.
gnd-92393

Slekovec Vladimir, Mala Nedelja 22,
Mala Nedelja, potrdilo o strokovnem uspo-
sabljanju za trgovskega poslovodjo, št.
2644-3209/94, izdano pri Gospodarski
zbornici, leta 1995. gne-92142

Stanković Biljana, Premrlova 3, Izola –
Isola, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole v Kopru. gno-92157

Sušec Mirjana, Gozdarska 23, Misli-
nja, indeks, št. 20990239, izdala Pravna
fakulteta. gnw-91849

Šafran Peter, Dupleška cesta 232, Ma-
ribor, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor, izdano
leta 2001. m-697

Ščavničar Marija, Rusjanov trg 4, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole

tehničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1976, izdano na ime Reberšek Mari-
ja. gnp-92006

Špolar Nina, Ulica Ivana Selana 29,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 4. letni-
ka in spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Bežigrad, izdano leta 1992/93.
gnk-92136

Tomažin Irena, Brezovica 64, Šmarje-
ške Toplice, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Gimnazije Brežice – pedagoška smer,
izdano leta 1980. gne-92092

Vidic Brigita, Daljni vrh 23, Novo me-
sto, spričevalo 1. letnika Šolskega centra
– kmetijski tehnik. gni-92088

Volaj Maja, Ragovska ul. 14, Novo me-
sto, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole
– smer trgovec, izdano leta 2001.
gng-92065

Winkler Boris, Nad čreto 24, Kamnica,
spričevalo 3. in 4. letnika SKSMŠ Mari-
bor, izdano leta 1990 in 1991. m-686

Žitnik Marko, Brestova ulica 24, Cer-
knica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
zdravstvene šole in gimnazije v Ljubljani,
izdano leta 1993 in 1994. gnn-91883

Žvab Vincenc, Cesta svobode 27/b,
Bled, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje strojne šole na Jesenicah, izdano leta
1981. gnr-92204

Ostali preklici

Abazovski Nazim, Tomažičeva ulica 38,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv-92075

Antloga Gordana, Ložnica pri Žalcu 15,
Žalec, delovno knjižico, izdala v Velenju
na ime Senekovič Gordana. gnv-92025

AVTOTRANSPORTI KASTELEC, Kaste-
lec Lado s.p., Adamičeva 57, Grosuplje,
licenco št. 004567/5087-LM19/1997,
za vozilo z reg. oznako LJ A8-444 /
M9-34 LJ, izdala OZS dne 27. 6. 2002.
gnc-91919

Bačič Darko, Šalamenci 50, Puconci,
delovno knjižico, reg. št. 44637, ser. št.
300270, izdana 7. 10. 1982 v Murski
Soboti. gne-91792

Bevc Milan s.p., Krivica 20, Prevorje,
overjeno kopijo licence št.
009736/16450/04-BGD62/2000 za vo-
zilo Mercedes Benz z reg. oznako CE
E5-962. gnt-92027

BIOPUR D.O.O., Ulica svobode 29,
Piran – Pirano, delovno dovoljenje števil-
ka 99289910898, izdano 15. 5. 2001
na ime Knmarun Oksana. gnq-92005

Brodnik Ana Marija, Celovška cesta
458, Ljubljana, delovno knjižico.
gnh-92039

Čehajić Sanel, Tomšičeva 96, Jeseni-
ce, delovno knjižico. gnb-91795

Davidović Nikola, Kmečani, Banja Lu-
ka, delovno knjižico. gns-92453

Delavec Franc, Moste 82, Komenda,
delovno knjižico. gnn-92383

Dolničar Andreja, Sinja gorica 34, Vr-
hnika, evidenčni list za čoln, št.
01-03-565/91 z reg. oznako PI 2890.
gny-92472

Eršte Fanika, Sela pri Zajčjem Vrhu 13,
Novo mesto, delovno knjižico.
gnm-92384

ETI d.o.o., Prečna ulica 1, Pivka, li-
cenco, št. 0000129/15 za vozilo z reg.
oznako PO 17-13P, izdana 4. 11. 1997.
gnv-92325

EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Ve-
liki Gaber, licenco št. 549/21 z dne 1. 1.
1997 za vozilo Renault Magnum AE 430
18T z reg. oznako NM EURO 56, izdala
Gospodarska zbornica Slovenije.
gnm-92059

Gorenšek Marija, Zatišje 102/a, Por-
torož – Portorose, potrdilo o usposoblje-
nosti za voditelja čolna, št.
02/13-4130-98. gnl-92435

Gorenšek Miro, Hauptmanca 58, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za vodi-
telja čolna, št. 02/13-4129-98.
gnk-92436

Gorjanc Marija, Lesarska 1, Maribor,
delovno knjižico, izdano leta 1979 v Mari-
boru na ime Slukan Marija. m-677

GRAMIS d.o.o., Noršinska 3, Murska
Sobota, licenco, št. 0002041/25 za vo-
zilo z reg. št. MS 87-92S in za vozilo z
reg. št. MS 84-66E. gnz-92471

Gržinič Klavdijo, Šolska 8, Portorož –
Portorose, delovno knjižico, izdala UE Pi-
ran. gni-91788

Hozjan Tomaž, Gaberje 137, Lendava
– Lendva, preklic indeksa, objavljen v Ur.
l. RS, št. 58/2002. gnf-91970

Hribar Uroš, Istrskega odreda 38, Por-
torož – Portorose, potrdilo o usposoblje-
nosti za voditelja čolna, št.
02/13-2009/93. gnz-92096

Hribar Uroš, Istrskega odreda 38, Por-
torož – Portorose, potrdilo za poročnika
trgovske mornarice, št. 048. gny-92097

Hribar Uroš, Istrskega odreda 38, Por-
torož – Portorose, potrdilo za gašenje po-
žara na ladji, št. 192. gnx-92098

INTEREUROPA D.D., Vojkovo nabre-
žje 32, Koper-Intereuropa, licenco št.
0000375 za vlečno vozilo IVECO 190.48
PT z reg. oznako KP H1-894, izdana 17.
11. 1997. gnl-91935

Jelerčič Staša, Kidričeva 30/c, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št.
41200071, izdala Medicinska fakulteta.
gnd-91943

Kantuža Aljoša, Trg revolucije 4, Tr-
bovlje, delovno knjižico. gnn-92208

Karaibrahimović Hasan, Vrtnarska ce-
sta 7, Ljubljana, delovno knjižico.
gnb-92070

KD Investments, družba za upravljanje,
d.d., Celovška 206, 1000 Ljubljana, raz-
veljavlja investicijske kupone vzajemnih
skladov Galileo, Rastko in KD Bond, ki so
bili vlagateljem izdani kot pisne listine (ma-
terializirani investicijski kuponi) pred
15. 7. 2002. Ob-74003

Klobas Gianni, Strunjan 72, Portorož
– Portorose, delovno knjižico, izdala UE
Piran. gnj-91787

Kodarin Darko, Sv. Štefan, Kavaliči 20,
Pobegi, potrdilo za registracijo uvožene-
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ga traktorja, št. šasije 493414, izdano le-
ta 1999. gnp-92206

Kolander Aleksander, Visoko 6/e, Vi-
soko, delovno knjižico. gnj-92062

Kostajnšek Tomaž, Šance 10, Tehar-
je, delovno knjižico. gns-92028

Lepša Matija, Prušnikova 54, Ljublja-
na-Šentvid, študentsko izkaznico, št.
20960455, izdala Pravna fakulteta v Ljub-
ljani. gnl-92085

Lipnik Peter, Zg. Sečovo 20, Rogaška
Slatina, delovno knjižico. gnj-92312

Ločniškar Mija, Šercerjeva 8, Radovlji-
ca, delovno knjižico. gnc-91794

MNZ, POLICIJSKA UPRAVA MARI-
BOR, Odsek za logistiko, Maistrova ulica
2, p.p. 103, Maribor, vpisni list za čoln,
št. 02/13-1400/93 za policijski čoln z
reg. oznako KP-43. gnx-92023

Ostojić Borko, Žaucerjeva ulica 14,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem tečaju
za natakarja, izdala Gostinska šola v Ljub-
ljani, leta 1975. gnk-92086

Pfajfar Tatjana, Cesta v Zadobrovo 13,
Celje, delovno knjižico. gng-91790

Pišek Peter, Lopata 17, Celje, TIR certi-
fikat št. 1671, izdan 16. 11. 2001 za vozilo
z reg. oznako CE J1-522. gnv-92375

Potrebuješ Zdravko, Zagorica pri Veli-
kem gabru 54, Veliki Gaber, licenco za
vozilo Zastava 80.12 AD z reg. oznako
NM U4-002, izdana dne 5. 12. 1997 pri
OZS. gnq-92105

Primec Jure, Žabarjeva ulica 6, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za vodi-
telja čolna, št. 02/13-348/96,
VČ-160/96. gno-92082

Sedić Suvad, Rojčeva ullica 26, Ljub-
ljana, službeno izkaznico, št. 3012, izdal
LPP. gnn-92108

Simončič Žiga, Bratov Komel 13, Ljub-
ljana, preklic delovne knjižice, objavljen v
Ur. l. RS, št. 78/1998. gnb-92274

Simončič Žiga, Bratov Komel 13, Ljub-
ljana, delovno knjižico – duplikat, izdano
11. 11. 1998 v Ljubljani, serija A
0421546, reg. št. 4883. gnu-92276

Skamljič Feliks, Regentova 14, Mari-
bor, delovno knjižico št. 38780/79, izda-
na v Mariboru. m-693

Slovenska filantropija, Levstikova 22,
Ljubljana, delovno knjižico, izdana na ime
Vagner Venčeslav, stanujoć Aljaževa ulica
24 Slovenska Bistrica. gnz-92300

Stermenszky Tina, Martinčeva ulica 3,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19795346, izdala Ekonomska fakulteta.
gne-92267

Šemen Jožef, Velika Polana 39, Velika
Polana, licenco št.
000208/1187/02-KN32/1992, za vozi-
lo reg. oznake MS 10-29M. gnp-92160

Škorc Damjana, Golnik 44, Golnik, iz-
javo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1034225. gnc-92044

Vokač Darko, Ljubljanska 17, Maribor,
delovno knjižico, št. 49337, izdana leta
1982 v Mariboru. m-696

Wagner Bengles Romana, Zabreznica
50/f, Žirovnica, delovno knjižico.
gnk-92061

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktorica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna
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