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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. 0309-5/1-03 Ob-76177
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,

1507 Ljubljana, telefaks 01/30-77-424,
elektronski naslov: tina.pavlicic@zzzs.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: obnovitvena reha-
bilitacija za približno 2.600 zavarovanih
oseb.

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

ročila, če je določen: 1. 2. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
Oddelek za plan in analize na direkciji, Mi-
klošičeva 24, Ljubljana, Tina Pavličič, univ.
dipl. ek.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 8. 2002.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Št. 0309-5/2-03 Ob-76178
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,

1507 Ljubljana, telefaks 01/30-77-424,
elektronski naslov: tina.pavlicic@zzzs.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-

slednjih 12 mesecih: letovanje za
približno 8.600 zavarovanih oseb.

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

ročila, če je določen: 1. 2. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
Oddelek za plan in analize na direkciji, Mik-
lošičeva 24, Ljubljana, Tina Pavličič, univ.
dipl. ek.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 8. 2002.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Ob-76199
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

5, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: vodenje projektov
za pridobitev prostorske dokumentacije
za odseke AC, HC in državnih cest, za
katere je naročnik DARS d.d. v nasled-
njih sklopih

A) sklop I.: Gorenjski krak AC omrežja,
B) sklop II.: Dolenjski krak AC omrežja,
C) sklop III.: Primorski krak AC omrežja,
D) sklop IV.: Štajerski krak AC omrežja,
E) sklop V.: Pomurski krak AC omrežja,
F) sklop VI.: dodatne cestninske postaje.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
DARS d.d., Dunajska 7, Ljubljana, Andrej
Krupenko, tel. 01/300-99-38.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 8. 2002.

DARS d.d.

Št. 2002/1 Ob-76285
1. Naročnik: Center Vlade RS za infor-

matiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4, 1000

Ljubljana, telefaks 01/478-86-49, tel.
01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne strani: http://www.gov.si/razpisi/.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: nakup centralne
strežniške infrastrukture, diskovnih pod-
sistemov, diskovnih omrežij SAN, za po-
trebe povečanja propustnosti ter pove-
čanja varnosti obratovanja v izrednih ra-
zmerah.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
Center Vlade RS za informatiko, Dušan Ša-
lehar Kegl, PDC, dusan.salehar@gov.si.

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

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

Center Vlade RS
za informatiko

Št. 66/2002 Ob-76343
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije, Področna enota Infor-
macijski center, Slovenija.

2. Naslov naročnika: Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, Področna enota In-
formacijski center, Miklošičeva 24, 1507
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/30-77-375,
faks +386/1/23-12-667, e-mail: janez.skuf-
ca@zzzs.si, http://www.zzzs.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: nadgradnja
osrednjega računalniškega procesorja
na Z Series 900, model 104.

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

ročila, če je določen: zadnje četrtletje
2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Sloveni-
je, Področna enota Informacijski center,
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Janez
Škufca.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 8. 2002.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije,

Področna enota
Informacijski center
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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

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 400-06-1/2002 Ob-76297
Zaradi dopolnitve razpisne dokumenta-

cije v skladu s 4. in 5. odstavkom 25. člena
Zakona o javnih naročilih podaljšujemo rok
za predložitev ponudb za javni razpis po
odprtem postopku za nakup računalniške
opreme - podatkovnih strežnikov in grafične
postaje, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 62-63 z dne 19. 7. 2002, Ob-74430,
se popravijo naslednje točke in se pravilno
glasijo:

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 9. 2002, ob 10. uri, MOP, Agen-
cija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljub-
ljana, soba 201/II.

Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

Agencija Republike Slovenije
za okolje

Popravek

Št. 17123-04-403-48/2002 Ob-76345
V javnem razpisu za dobavo avtoplaščev

in motoplaščev, objavljenem v Uradnem li-
stu RS, št. 72 z dne 9. 8. 2002, Ob-75802,
št. 17123-04-403-48/2002, se spreme-
nijo podatki v naslednjih točkah:

– v točki 7. (c) se številka računa se pra-
vilno glasi: 01100-6370171132,

– točka 14. se pravilno glasi: ponudba
mora veljati najmanj 140 dni od dneva odpi-
ranja ponudb, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 1. 10. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 213/02 Ob-76194
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakul-

teta za šport.
2. Naslov naročnika: Univerza v Ljublja-

ni, Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000
Ljubljana, telefaks 01/540-22-33.

3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-
niška oprema.

– sklop 1 - stacionarni osebni računalni-
ki in ostalo,

– sklop 2 - prenosni računalniki.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe podane za
vse razpisane sklope ali za posamezne sklo-
pe blaga.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
10,637.400 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

– sklop 1: 8,117.400 SIT,
– sklop 2: 2,520.000 SIT.
4. Kraj dobave: Gortanova 22, Ljublja-

na, pri naročniku.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava
5. 11. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago v tajništvu na-
ročnika pri Simoni Peklar na dan te objave
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro
ter na spletni strani www.sp.uni-lj.si/opre-
ma.html.

Dodatne informacije o naročilu pa se
dobi na naslovu naročnika pri dr. Bojanu
Leskošku, tel. 01/540-10-77, int. 246 in
Igorju Smoliću, univ. dipl. prav., tel.
01/524-81-48, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 12. in 13. uro do 6. 9.
2002.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan objave
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro
v tajništvu naročnika pri Simoni Peklar.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na raz-
polago brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 10. 9.
2002, do 12. ure v tajništvu naročnika pri
Simoni Peklar, II. nadstropje, soba št. 85.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: ponudbo je potrebno pre-
dložiti pri naročniku: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000
Ljubljana, tajništvo (prevzemnik Simona Pe-
klar, soba št. 85, II. nadstropje). Na zape-
čateni kuverti mora biti v levem spodnjem
kotu vidna oznaka “Ne odpiraj - Ponudba“,
številka objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter oznaka predmeta naročila z
navedbo sklopa ali sklopov blaga, ki se
ponuja. Na hrbtni strani mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 9.
2002 ob 12.15 pri naročniku Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22,
Ljubljana, v sejni sobi, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik
mora predložiti izpolnjeno menico v znesku
10% od vrednosti posameznega sklopa ozi-
roma sklopov, ki jih ponuja z zapadlostjo me-
nice na dan roka za dobavo blaga.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: finan-
ciranje in plačila in/ali sklicevanje na določi-
lo o predpisih drugih. Rok plačila: 60 dni od
datuma izstavitve računa.

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

nudbo lahko predloži skupina izvajalcev, go-
spodarska družba ali samostojni podjetnik,
ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije
za izvedbo dobav blaga, ki je predmet jav-
nega razpisa.

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 zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti
ponudnika, ki so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe; ponud-
ba mora veljati do 30. 10. 2002. Predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe je
16. 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: 26. 7. 2002.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za šport

Št. 5 Ob-76212
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska

družba d.o.o. Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Goriška 23/b.
(a) Vrsta in količina blaga: dobava teh-

nološke merilne opreme, računalniške-
ga vodenja in opreme za video kontrolo
kanalizacijskih cevi.

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

– sklop 1: tehnološka merilna oprema,
– sklop 2: računalniško vodenje,
– sklop 3: oprema za video kontrolo ka-

nalizacijskih cevi.
Ponudniki lahko blago ponudijo v celoti

ali po posameznih sklopih in ne morejo po-
nuditi le določenih postavk iz posameznih
sklopov.

4. Kraj dobave: Centralna čistilna napra-
va Ajdovščina.

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

zaključka ali trajanje dobave: pogoji v raz-
pisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: KSD d.o.o Aj-
dovščina, Goriška 23/b, kontaktna oseba
Aleš Bačer, Anka Peternelj.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na trans. ra-
čun št. 04751-0000120476 pri NKBM.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 9. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno stanovanjska
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družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 23/b,
5270 Ajdovščina, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 9. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
naročnika, Goriška c. 23/b, 5270 Ajdov-
ščina.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija-menično zavarovanje za re-
snost ponudbe v višini 3% ponudbene ce-
ne, z veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok min. 60 dni oziroma skladno z vzor-
cem pogodbe.

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 splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico zma-
njšati obsega del glede na razpoložljiva sred-
stva.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2002.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.

Ajdovščina

Št. 41404-0013/99 Ob-76244
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Občina Rogaška

Slatina, Izletniška 2, 3250 Rogaška Slatina.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava

in montaža orgel v glasbeni šoli v Roga-
ški Slatini.

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

4. Kraj dobave: Rogaška Slatina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: rok dokon-
čanja julij 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Roga-
ška Slatina, Oddelek za družbene dejavno-
sti, Kristina Kampuš.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 13. 9. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT nakazilo na za-
kladniški račun Občine Rogaška Slatina št.
01306-0100004020 s pripisom za razpi-
sno dokumentacijo – orgle.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 9. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Rogaška Slatina, Izlet-
niška 2, 3250 Rogaška Slatina.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 9. 2002 ob 13. uri, Občina Ro-
gaška Slatina, soba 211.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponudbene vre-
dnosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30%
vrednosti v 30 dneh po podpisu pogodbe,
30% v 12 mesecih, 30% v 18 mesecih in
10% v 30 dneh po prevzemu.

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

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 zakonu.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do konca oktobra 2002. Predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 4. 10.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: 80%
cena in 20% število izdelanih opusov.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: jih ni.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2002.

Občina Rogaška Slatina

Št. 1 Ob-76246
1. Naročnik: JP Komunala Radeče

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Titova ulica 107,

Radeče, tel. 03/56-85-372, faks
03/56-85-353.

3. (a) Vrsta in količina blaga: traktor s
štiri kolesnim pogonom s priključno gre-
djo spredaj in zadaj, zadnjo in prvo hi-
dravliko, zavore zadaj, spredaj in za pri-
kolico, moči 100 do 120 KM.

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

4. Kraj dobave: Titova ulica 107, Ra-
deče.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1 mesec po
podpisani pogodbi.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija se lahko dvigne v tajništvu podjetja Ti-
tova ulica 107, Radeče. Dodatne informaci-
je o razpisni dokumentaciji in tehničnih ka-
rakteristikah traktorja posreduje Drago Po-
točnik, na podlagi pisnega zahtevka.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago vsak delovnik od
11. do 13. ure do vljučno 17. 9. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT s plači-
lom na blagajni podjetja oziroma na TR št.
06000-0080753284.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno 24. 9.
2002.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Komunala Ra-
deče d.o.o, Titova ulica 107, Radeče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 9. 2002 ob 12. uri na sedežu
podjetja.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: do-
staviti garancijo banke v višini 10% ponuje-
ne cene.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pred-
viden je kredit ali leasing dobavitelja. Ponu-
jena cena mora biti fiksna.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): do-
staviti pravni akt o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeliti odgovornost po-
sameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne-
glede na to pa ponudniki odgovarjajo na-
ročniku neomejeno solidarno.

13. 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: po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2002. Predvideni čas sprejema
ponudbe najkasneje do 31. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
20 točk, usklajenost z voznim parkom 20
točk, prisotnost na slovenskem trgu 20 točk,
servis 20 točk, dobavni rok 5 točk, plačilni
pogoji 5 točk. Način uporabe meril je dolo-
čen v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: nesprejemljive ponudbe so ponud-
be, ki ne izpolnjujejo v celoti tehnične ka-
rakteristike in ponudbe katerih ponudniki
ne nudijo kredita ali leasinga.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2002.

JP Komunala Radeče d.o.o.

Št. B11/02 Ob-76272
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, tel.
477-96-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in servisiranje kompaktorja – 1 kos.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: december
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, kontaktna ose-
ba Olga Okorn, soba številka 114, tel.
477-96-28.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
menacija se lahko prevzame med 8. in 12.
uro, oziroma po predhodni najavi kontaktni
osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stro-
škov razpisne dokumentacije in davčno šte-
vilko.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 2.500 SIT, ki jih zainteresirani ponu-
dnik plača z virmanom na TRR naročnika
št.: 02924-0020286671 pri NLB d.d. s
pripisom JR B11/02.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 16. 9. 2002 do 12. ure. Ponud-
be morajo biti dostavljene v tajništvo po-
djetja v zaprti kuverti (ovitku) z navedbo
naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj
– Ponudba za kompaktor – JR B11/02“.
Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se
na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da
še ni bil odpiran.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Snaga javno podjetje d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik taj-
ništvo podjetja Marjeta Bambič, soba števil-
ka 118, I. nadstropje, tel. 477-96-20, faks
477-97-13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 9.
2002 ob 9. uri v sejni sobi številka 200, II.
nadstropje, na naslovu Snaga d.o.o. Pov-
šetova ulica 6, Ljubljana. Na odpiranju po-
nudb lahko sodelujejo samo predstavniki
ponudnikov s pisnim pooblastilom za
sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki so
svoja pooblastila komisiji oddali pred odpi-
ranjem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT na priloženem obrazcu kot
varščino, da bo v primeru, da bo izbran kot
najugodnejši ponudnik pod pogoji tega raz-
pisa sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se
bo moral v roku 8 dni po prejemu obvestila
o izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe
in jo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
obvestila o izbiri podpisati, sicer se bo šte-
lo, da je od ponudbe odstopil, naročnik pa
bo unovčil bančno garancijo za resnost po-
nudbe. Bančna garancija bo izbranemu po-
nudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro iz-
vedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo na-
ročnik vrnil bančno garancijo za resnost po-
nudbe po podpisu pogodbe z izbranim po-
nudnikom.

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

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
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena brez davka 52 točk,
– stroški servisiranja 10 točk,
– vzdržljivost stroja 10 točk,
– garancijski rok 10 točk,
– dobavni rok 5 točk,
– enotnost izdelave 5 točk,
– specializirano osebje za servisiranje

stroja, opremljenost servisne delavnice in
zaloga rezervnih delov 8 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefon-
sko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel
477-97-11, odgovore na vsebinska vpraša-
nja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno na
naslov Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne bo.
Skrajni rok do katerega lahko ponudniki za-
htevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo in javnim razpisom je 5 dni
pred rokom za oddajo ponudbe. Odgovori
pomembni za vse kandidate, bodo poslani
na naslove vseh kandidatov, ki bodo pre-
vzeli razpisno dokumentacijo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 8. 2002.

Snaga javno podjetje d.o.o.

Št. 3 Ob-76300
1. Naročnik: Zdravstveni dom Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

56, 8270 Krško, tel. 07/488-02-00, faks
07/492-20-37.

3. (a) Vrsta  in  količina  blaga:  sanitetno
vozilo-nizka verzija, VW SYNCRO T4 2,5
TDI.

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek ta-
koj po podpisu pogodbe, zaključek dobave
31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Krško, Cesta krških žrtev 56, 8270
Krško, tajništvo, Sabina Županc, tel.
07/488-02-04.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 30. 8. 2002,
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 12.000 SIT, nego-
tovinsko plačilo na transakcijski račun
01254-6030921218, pri UJP Urad Krško.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Krško, Cesta
krških žrtev 56, 8270 Krško, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 9. 2002 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Krško, Cesta krških žrtev 56, 8270
Krško, Bonova hiša.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: dolo-
čeni v razpisni dokumentaciji.

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): skle-
njena 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: določeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna najmanj 90 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena 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: 19. 8. 2002.

Zdravstveni dom Krško

Št. 343-03-7/2002 Ob-76305
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila je tiskanje dovolilnic in
ostalih listin za mednarodni cestni pre-
voz oseb in stvari. Tiskanje mora biti izve-
deno skladno z normami, ki veljajo za
tiskanje vrednostnih papirjev, s poudarkom
na zaščiti pred ponarejanjem. Z izvajalcem
bo sklenjena pogodba za tiskanje več
emisij.

Predvidena količina dovolilnic je razvi-
dna iz specifikacije v razpisni dokumentaci-
ji. Format dovolilnic je A4 s perforacijo. Tisk:
prva stran štiribarvna, druga stran enobar-
vna. Predvidena zaščita v tisku: tisk “UV“
nevidne barve, enojno številčenje dovolil-
nic. Papir dokumentni 90 g z vodnim zna-
kom. Oblikovanje: izvajalec sam poskrbi za
oblikovanje in postavitev tekstov v dogovoru
z naročnikom. Mutacije: cca 75 mutacij tek-
sta in cca 15 mutacij barv. Dodatne količi-
ne: izvajalec se obveže izdelati dodatne ma-
njše količine dovolilnic po zahtevku naroč-
nika tudi preko leta po isti ceni, kot je po-
nudba za kos ob glavnem naročilu. Izdelava
30 kompletov vzorcev posameznih dovolil-
nic in ostalih listin.

Format in oblika ostalih listin morata biti
izdelana v skladu s specifikacijo naročnika.
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Ocenjena količina tiskanja dovolilnic in
listin je 400.000 kom., od tega se predvi-
deva v prvi emisiji 280.000 kom., ostalo pa
po naročnikovih zahtevah.

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

4. Kraj dobave: Dunajska 56, 1000
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predviden
datum začetka izdelave prve emisije je ok-
tober 2002, rok 20 dni, ostale emisije v
roku 10 dni po prejemu naročnikovega na-
ročila.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba št. 416/IV, Irena Skubic, tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki po-
ravnajo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 9. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 9. 2002 ob 10. uri v prostorih
naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
va se bančna garancija v višini 3%, v skladu
s 13. točko Navodil ponudnikov.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se v celoti financira iz sredstev Pro-
računa RS.

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 Zako-
na o javnih naročilih: ustrezna finančna
sposobnost ponudnika (dokumenti: –revi-
dirane bilance oziroma izkazi uspeha sta-
nja za zadnja tri leta, ki dokazujejo podatek
o skupnem letnem prometu podjetja, –
BON 1 in BON 2 (ali samo BON 3),; s.p. –
odločba o odmeri davka iz dejavnosti, če
te še ni preje, pa samo napoved davka iz
dejavnosti):

– povprečni letni promet ponudnika v
zadnjih treh letih v višini najmanj dvakratne
vrednosti javnega naročila (sredstva more-
bitnih podizvajalcev se ne bodo upoštevala
pri ugotavljanju ponudnikovega izpolnjeva-
nja zgoraj navedenega pogoja; sredstva sku-

pine izvajalcev, ki so predložili skupno po-
nudbo se seštevajo, da se ugotovi skupna
sposobnost izpolnjevanja zgoraj navedene-
ga pogoja,

– prikaz finančne konstrukcije: prikaza-
ti lastna likvidna sredstva v nasprotnem pri-
meru predložiti izjavo banke o možnosti
najetja kredita v minimalni vrednosti prvih
štirih mesečnih situacij po navedbi ponu-
dnika,

– rok dokončanja za izdelavo posamez-
nih emisij ne sme biti daljši od razpisanega,

– garancijski rok ne sme biti krajši od
razpisanega, ki znaša 3 mesece od dobave
posamezne emisije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
do sklenitve ponudbe, predvidena odloči-
tev o sprejemu ponudbe 10. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
· Navedba in ovrednotenje meril: (skla-

dno z vrstami meril, navedenimi v 51. členu
ZJN-1)

– datum dobave in zaključka del od 1 do
30 točk

– garancijska doba od 1 do 10 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik od 1 do 20 točk,
– cena od 1 do 40 točk,
Skupaj 100 točk.
· Obrazložitev načina uporabe meril:
Naročnik bo najugodnejšemu ponudni-

ku dodelil največje možno število točk, naj-
bolj neugodnemu ponudniku pa minimalno
število možnih točk. Tistim ponudnikom, ki
bodo pri posameznih merilih dosegli vme-
sne vrednosti, se bo število točk dodelilo
linearno.

1. datum dobave in zaključka del:
Z izvajalcem bo sklenjena pogodba za

tiskanje več emisij. Začetek tiskanja prve
emisije je predvidoma v oktobru 2002. Rok
za izvedbo tiskanja prve emisije (od preje-
ma naročila s strani naročnika) je 20 dni.
Rok za izvedbo tiskanja naslednjih emisij je
10 dni.

Naročnik bo točkoval datum dobave ozi-
roma zaključka del (kar se šteje od prejema
naročila s strani naročnika) od 1 – 30 točk.
Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo imel
najkrajši povprečni rok dobave 1. emisije in
manjših emisij (od obeh rokov se izračuna
povprečna vrednost)

2. garancijska doba:
Ponudnik, ki bo ponudil naročniku da-

ljšo garancijsko dobo, bo prejel večje števi-
lo točk. Naročnik bo točkoval ponujeno ga-
rancijsko dobo od 1 do 10 točk.

3. posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-
nudnik

Ponudnik, ki bo v ponudbi ponudil pose-
bne ugodnosti (vezano na oblikovanje in do-
datno zaščito), bo prejel večje število točk.
Naročnik bo točkoval posebne ugodnosti
od 1 do 20 točk.

4. cena
Naročnik bo točkoval ponudbe od 1 do

40 točk, in sicer tako, da bo najcenejši
ponudnik dobil najvišje število točk, najma-
njše število točk pa najdražji ponudnik. Na-
ročnik bo pri izračunu cene uporabil na-
slednjo formulo:

T = Y * Cm/C
Y…….maksimalno število točk,

Cm…. minimalna cena,
C…….cena posameznega ponudnika,
T…število točk
V primeru enakega števila točk je ugo-

dnejši ponudnik z najnižjo ponudbeno
ceno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo pojasnila razpisne do-
kumentacija v najkrajšem možnem času po-
sredoval ponudnikom le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni
pred potekom roka za predložitev ponudb
na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet, Direkcija RS za ceste, Služba
za javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

Naročnik si pridržuje pravico, najkasne-
je 6 dni pred rokom za predložitev ponudb,
spremeniti razpisno dokumentacijo na la-
stno pobudo ali pa kot odgovor na zahtevo
za pojasnila. V primeru, da jo bo spremenil
kasneje, bo ustrezno podaljšal rok za pre-
dložitev ponudb. Sprememba bo v obliki
Dopolnila (Addenduma) posredovana vsem
prevzemnikom razpisne dokumentacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Direkcija RS za ceste

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

Razveljavitev
Št. 41404-5/02 Ob-76377

Razveljavljamo postopek javnega razpi-
sa za oddajo gradbenih del dograditve ur-
gentnih prostorov v Zdravstveni postaji
Šmarje pri Jelšah, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 67-69, z dne 2. 8. 2002,
Ob-75327.

Občina Šmarje pri Jelšah

Popravek

Št. 344-04-3/2002 Ob-76344
V javnem razpisu za ureditev LC 340150

Planica–Loka, odsek Kolalej–Cveček, objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 74 z dne 16. 8.
2002, Ob-76041, št. 344-04-3/2002, se
datumi v 6., 9. in 14. točki popravijo in se
pravilno glasijo:

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: dokončanje do
31. 10. 2002.

9. Datum, čas in kraj odpiranja pon-
dub: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14,
2327 Rače, Bela dvorana, 10. 9. 2002
ob 12.15.



Stran 6126 / Št. 75-76 / 23. 8. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve:
ponudba mora veljati najmanj do 31. 12.
2002, predviden datum odločitve o izbiri je
15. 9. 2002.

Občina Rače-Fram

Popravek

Št. 66004-002/2002-24 Ob-76346
V javnem razpisu oddaje javnega naroči-

la gradnje po odprtem postopku za rekon-
strukcijo kulturnega doma v Benediktu, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 72 z dne
9. 8. 2002 pod številko Ob-75769, se po-
pravijo naslednje točke:

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo je 29. 8. 2002 do 12.
ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb je
29. 8. 2002 ob 13. uri, v prostorih občin-
ske uprave Občine Benedikt, Benedikt 16a,
2234 Benedikt v Slovenskih goricah.

Občina Benedikt

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 35103-06-07/2002 Ob-76286
V javnem razpisu za dobavo in montažo

opreme za večnamensko športno dvorano v
Cerkljah na Gorenjskem, ki je bil objavljen v
Uradnem listu št. 62-63 z dne 19. 7. 2002,
Ob-74253, se spremenijo naslednje točke:

7. (b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: dopolnitev
razpisne dokumentacije pošlje naročnik
vsem zainteresiranim ponudnikom, ki so
že dvignili razpisno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 8. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Cerklje na Gorenjskem,
Ulica Franca Barleta 23, 4207 Cerklje na
Gorenjskem.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 8. 2002 ob 13. uri na sedežu
občine Cerklje na Gorenjskem, ul. Franca
Barleta 23, 4207 Cerklje na Gorenjskem
(sejna soba).

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 8. 2002.

Občina Cerklje na Gorenjskem

Ob-76213
1. Naročnik: Občina Trzin.
2. Naslov naročnika: Občina Trzin, Men-

geška 9, 1236 Trzin, tel. 01/564-45-50,
faks 01/564-17-72, e-mail: info@obcina-
trzin.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
GOI del za finalizacijo kleti, pritličja in
medetaže družbeno poslovnega centra
PO2 v sklopu soseske T3 Trzin z name-
nom: mladinski klub in večnamenska
dvorana v kleti, hall in polivalentna am-
bulanta v pritličju ter pisarne in knjižni-
ca v medetaži.

Ocenjena vrednost GOI del (brez DDV)
znaša 150 mio SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: za vse skupaj v obsegu 1.016 m2.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Ljubljanska ulica 12/f,
1236 Trzin.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe:
– I. faza (november 2002 - marec 2003),
– II. faza (november 2003 - marec

2004),
– III. faza (november 2004 - marec

2005).
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Trzin,
Mengeška 9, 1236 Trzin (Jorg K. Petrovič,
tel. 01/564-45-50,faks 01/564-17-72,
e-mail: info@obcina-trzin.si).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 2. 9. 2002
do 17. 9. 2002, od 8. do 12. ure po pred-
hodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 50.000 SIT (brez
DDV) na TRR 01386-0100001846 pri
Banki Slovenije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 10. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Trzin, Mengeška 9,
1236 Trzin.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 10. 2002 ob 13. uri v prostorih
občine Trzin, Mengeška 9, 1236 Trzin.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% od ponudene vred-
nosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili ZIPRS oziroma ponujenimi pla-
čilnimi pogoji.

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: kadrovska usposoblje-
nost, finančna sposobnost, tehnična spo-
sobnost.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe 90 dni.

15. Merila za ocenitev ponudb:
A ponudbena cena 80%,
B plačilni pogoji 10%,
C reference 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 14. 8. 2002.
Občina Trzin

Ob-76215
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija

Nova Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25.
junija 1b, Nova Gorica.

2. Naslov naročnika: Kromberk, C. 25
junija 1b, Nova Gorica, tel. 05/33-91-100,
faks 05/33-91-128.

3. (a) Opis in obseg gradnje: kanaliza-
cija Ozeljan II. faza - gradbena in mon-
tažna dela.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Ozeljan (Mestna občina
Nova Gorica).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del
28. 10. 2002, zaključek del 28. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica, d.d., Kromberk,
Cesta 25. junija 1b,5000 Nova Gorica, in-
vesticijsko-razvojni sektor, Kontaktna ose-
ba:Andrej Miška, univ. dipl. inž. gad., Darja
Nemec, univ. dipl. inž. grad.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek in sre-
da od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije v višini 15.000 SIT se nakaže na tran-
sakcijski račun odprt pri Novi LB d.d. št.
02241-0089741389.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 9. 2002 do
8.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 9. 2002 ob 9.na sedežu družbe
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d.
Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova
Gorica v II. nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 10% ponujenih del
z veljavnostjo 90 dni od te objave.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni. Rok plačila je 90 dni od potrditve
situacije. Rok potrditve situacije je 15 dni
od izstavitve situacije. Ponudnik naj navede
možnost kompenzacij in kreditiranja.

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 z opredelitvijo in pooblastilom vodil-
nega partnerja.

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: upošteva se splošne po-
goje po 41. do 43. členu ZJN.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
90 dni od odpiranja. Datum odločitve o spre-
jemu ponudbe je 16. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
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– cena 70%,
– plačilni pogoji 15%,
– rok izdelave 5%,
– reference 5%,
– garancija 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 14. 8. 2002.
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica,

d.d.

Št. 5/93 Ob-76219
1. Naročnik: Komunala Koper,

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,

6000 Koper, telefaks 05/66-33-706, tel.
05/66-33-761.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
pripravljalnih, zemeljskih, gradbenih,
obrtniških del, elektroinstalacije in stroj-
ne instalacije ter fekalne in meteorne
kanalizacije za zbirni center s sortira-
njem na deponiji 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 pri Sv. Antonu.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 10.
2002, dokončanje 1. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za raz-
voj 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 razpi-
sno 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: 16. 9. 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: 16. 9. 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: 18. 11. 2002, predvi-
doma 30. 9. 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: 14. 8. 2002.

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

Št. 34405-8/2002 Ob-76222
1. Naročnik: Mestna občina Murska So-

bota.
2. Naslov naročnika: Kardoševa 2,

9000 Murska Sobota, tel. 02/531-10-00,
faks 02/530-33-25.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
parkirišč ob južni strani Štefana Kovača
ulice v Murski Soboti.

(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: Murska Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del v
oktobru 2002, rok dokončanja 2 meseca.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
okolje in prostor ter gospodarske javne slu-
žbe pri Jožici Viher, dipl. uprav. org.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 16. 9. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR Banke
Slovenije 01280-0100011405.

8. (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: vložišče Mestne občine Mur-
ska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 9. 2002 ob 12.30 v sejni sobi
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, I. nadstropje - urad župana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3,000.000 SIT z ve-
ljavnostjo 90 dni od odpiranja ponudb.

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 ve-
ljati 90 dni od odpiranja ponudb, predvide-
ni datum odločitve je 15 dni od odpiranja
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60%,
– reference 20%,
– rok izvedbe 10%,
– plačilni pogoji 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 14. 8. 2002.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 35205-18/2002 Ob-76225
1. Naročnik: Občina Laško, Mestna uli-

ca 2, Laško.
2. Naslov naročnika: Mestna ulica 2,

3270 Laško, tel. 03/733-87-00, faks
03/733-87-40, e-mail luka.picej@lasko.si.

3. Opis in obseg gradnje: izgradnja vo-
dovoda Rimske Toplice – levi breg.

4. Kraj izvedbe: Rimske Toplice in oko-
lica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 210
dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Laško,
Mestna ulica 2, tajništvo Oddelek za GJS,
okolje in prostor, Luka Picej, inž. grad.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno prevzeti od dneva te
objave dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 10.000 SIT; plačilo po po-
ložnici na transakcijski račun Občine Laško
št. 01257-0100003220.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 30. 9. 2002
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: tajništvo oddelka za GJS,
okolje in prostor, Občina Laško, Mestna
ulica 2, Laško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek, 30. 9. ob 12. uri, v sejni
sobi Občine Laško.

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

11. Pogoji financiranja in plačila: plači-
la se bodo vršila po izstavljenih situacijah v
roku 60-180 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem, ko je ta izbrana kot najugodnejša:
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:
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1. registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež,

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe,

3. da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejav-
nost, ki je predmet javnega naročila,

4. da je ponudnik poravnal davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali po-
slovne obveznosti v skladu s predpisi in
6. členom odredbe o finančnem poslova-
nju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št.
71/99, 64/01),

5. da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet naročila in je tako dovolje-
nje zahtevano s posebnim predpisom,

6. da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: 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 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON 2 ali BON 3); in dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni,

7. da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi in je izvedel slične
gradnje za 10 pogodbenih partnerjev,

8. da ponudnik ni dal zavajajoče po-
datke,

9. da nudi 60-180 dnevni plačilni rok;
10. da za resnost ponudbe nudi

naslednjo vrsto finančnega zavarovanja:
bančno garancijo v višini 10% ponudbene
vrednosti,

11. da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za do-

bro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predlo-
žil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval;

– da bo ponudnik dobil garancijo za od-
pravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če
jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe za-
hteval,

12. opcija ponudbe 31. 10. 2002,
13. ponudnik mora izpolniti pogodbo,

parafirati vsako stran pogodbe posebej in
pogodbo podpisati,

14. reference strokovnjakov, ki bodo so-
delovali pri izvedbi,

15. podatke o že sklenjenih pogodbah
iz katerih je razvidna zasedenost kapacitet,

16. ponudnik mora predložiti dokazila,
da ima razpoložljivo opremo in dostop do
ključnih surovin ali materialov,

17. v primeru, da ponudnik zagotavlja
kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslov-
nega sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 10. 2002, predvideni datum o odlo-
čitvi o sprejemu ponudbe je 15. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:

Ponudbena cena – 70%:
– 30% (kriterij najvišja najnižja PC)
ocena 1 – najvišja ponudbena cena,

ocena 5 – najnižja ponudbena cena
vmes po formuli 1+(VC-PC)/(VC-NC)X4
PC-ponudbena cena, VC – najvišja ce-

na, NC – najnižja cena
– 30% (kriterij povprečna PC)
ocena 1 – 20,1% ali več nad povpre-

čjem
ocena 5 – 20,1% ali več pod povpr.
Vmes linearno od 1-5 po formuli

1+(1,2povC/PC-1) x 8
povC-povprečna cena
PC –ponudbena cena
Reference ponudnika – 10%:
0 – jih nima, ni priložil(se izloči)
1- slabe
1,5 – zadovoljive
2 -zadovoljive, priložena so priporočila
2,5 – dobre
3 – dobre, priložena so priporočila
3,5 – zelo dobre
4 – zelo dobre, priložena so priporočila
4,5 – odlične
5 – odlične priložena so priporočila
Rok izvedbe – 10%:
ocena 1 – 20,1% ali več nad povpre-

čjem
ocena 5 – 20,1% ali več pod povpr.
Vmes linearno od 1-5 po formuli

1+(1,2povT/PT-1) x 8
povT-povprečen čas izgradnje
PT –ponujen rok izgradnje
Finančna usposobljenost (bonitete, pla-

čilna sposobnost) – 10%:
0 - ni priložil, neprekinjena blokada nad

60 dni
1 - slabe (čista izguba, neporavnane ob-

veznosti)
3 - dobre (pokazatelji so pozitivni, pri-

bližno enaki povprečju panoge, plačilno
sposoben)

5 - zelo dobre (pokazatelji so pozitivni,
boljši od povprečja).

Maksimalno skupno število točk je 500,
maksimalna ocena za posamezno merilo je
5 točk. Ponudnik, ki izbere višje število točk
je najugodnejši ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na od-
delku za GJS, okolje in prostor, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, tel. 03/73-38-714
med 7. in 9. uro, do 25. 9. 2002.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 8. 2002.

Občina Laško

Št. 16-8-2002 Ob-76228
1. Naročnik: Občina Šempeter-Vrtojba.
2. Naslov naročnika: 5290 Šempeter

pri Gorici, Cesta Goriške fronte 11.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev

ulice Prekomorskih brigad, odsek:
Zdravstveni dom – Gasilski dom.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: gradnja in iz-
delava PID dokumentacije.

4. Kraj izvedbe: Šempeter pri Gorici.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: oktober - de-
cember 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Šem-
peter-Vrtojba, Ivan Lipovšek, univ. dipl. inž.
grad., tel. 041/624-196.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak uradni dan
do 12. ure po predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT, podra-
čun pri UJP Urad Nova Gorica:
01383-0100014409.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 9. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šempeter-Vrtojba, Ce-
sta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri
Gorici.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 9. 2002, ob 13. uri v sejni sobi
Občine Šempeter- Vrtojba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v raz-
pisni dokumentaciji.

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: v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost 60 dni po
odpiranju, v razpisni dokumentaciji.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, plačilni pogoji, reference, ga-
rancijski rok, vse v skladu z merili iz razpi-
snih pogojev.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 8. 2002.

Občina Šempeter-Vrtojba

Št. 44/02 Ob-76247
1. Naročnik: Občina Juršinci.
2. Naslov naročnika: Juršinci 3B,

2256 Juršinci tel. 02/758-21-41, faks
02/758-24-61.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovi-
tvena dela in razširitev lokalne ceste
LC 155-050 Mostje – Vodul v dolžini
4.800 m, ocenjena vrednost naročila
55,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov in
sprejemljivost ponudb za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklo-
pih ni predvidena.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Juršinci.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del:
1. 5. 2003; dokončanje del: 31. 7. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Juršin-
ci, Občinska uprava Juršinci, Juršinci 3b,
2256 Juršinci, kontaktna oseba: Igor Ketiš,
tel. 02/758-21-41.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na transakcijski
račun št. 01242-0100016953, pri Banki
Slovenije s pripisom za razpisno dokumen-
tacijo – obnovitvena dela na lokalni cesti LC
155 -050.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Juršinci, Občinska
uprava Juršinci, Juršinci 3b, 2256 Juršinci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 9. 2002 ob 11. uri, sedež obči-
ne Juršinci, Juršinci 3/b.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki je določen v razpisnih po-
gojih in osnutku pogodbe.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.

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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: 20. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70%,
– rok dokončanja del 10%,
– reference 10%,
– garancijski rok 5%,
– ugodnejši plačilni pogoji 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega dela na
razpoložljiva sredstva, ali odstopi od pogod-
be zaradi finančnih in drugih razlogov.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2002.

Občina Juršinci

Št. 300-01-515/02 Ob-76248
1. Naročnik: Občina Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 125,

2252 Dornava tel. 02/745-01-10, faks
02/755-07-91.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovi-
tvena dela in preplastitve na odsekih
cest na območju Občina Dornava. Orien-
tacijska vrednost 35,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov in
sprejemljivost ponudb za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklo-
pih ni predvidena.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Dornava.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: maj 2003, v ro-
ku 30 delovnih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Dor-
nava, Občinska uprava Dornava, Dornava
125, 2252 Dornava, kontaktna oseba: Jo-
žef Munda, tel. 02/754-01-10.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 26. 8. 2002
vsak delavnik od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na podzakladni-
ški račun št. 012240100016768, pri Ban-
ki Slovenije s pripisom za razpisno doku-
mentacijo – obnovitvena dela.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Dornava Občinska
uprava Dornava, Dornava 125, 2252 Dor-
nava “Ponudba ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 9. 2002 ob 10. uri, sedež obči-
ne Dornava, Dornava 125.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki je določen v razpisnih po-
gojih in osnutku pogodbe.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo sklepal pogodbo samo z enim
ponudnikom. Ponudnik mora predložiti
sklenjene pogodbe s potencialnimi podiz-
vajalci.

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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: 20. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70%,
– rok dokončanja del 10%,
– reference 10%,
– garancijski rok 5%,
– ugodnejši plačilni pogoji 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega dela na

razpoložljiva sredstva, ali odstopi od pogod-
be zaradi finančnih in drugih razlogov.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2002.

Občina Dornava

Št. 352-01/820/02-03 Ob-76264
1. Naročnik: Občina Dolenjske Toplice.
2. Naslov naročnika: Zdraviliški trg 8,

8350 Dolenjske Toplice; tel.:
07/384-51-80, faks: 07/384-51-90.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija lokalne ceste in vodovoda ter
izgradnja javne razsvetljave, fekalne in
meteorne kanalizacije v Meniški vasi ter
izgradnja črpališča Podhosta.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Meniška vas.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 4.
2003, dokončanje 30. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mateja Perko,
Rok Barbič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo, petek od 8. do 14. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 20.000 SIT (v ceni
je vključen DDV) na TRR št.
01000-010-001-5716, sklic 352-01/820.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 9. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Dolenjske Toplice,
Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 9. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Dolenjske Toplice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe na
znesek 1,000.000 SIT, za čas do 1. 4.
2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila izvršenih del je 60 dni od uradnega
prejema računa oziroma situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki predložijo pravni akt o skupni izved-
bi 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: razen zakonskih predpi-
sanih ni posebnih zahtev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 4. 2003, odločitev o sprejemu po-
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nudbe bo sprejeta v roku 7 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 8. 2002.

Občina Dolenjske Toplice

Ob-76265
1. Naročnik: Občina Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,

6230, Postojna, tel. 05/72-80-784, faks
05/72-80-780.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
preureditve obstoječega prizidka – OŠ
M. Vilharja v Postojni.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Postojna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: oktober 2002,
februar 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo: Občina Postojna, Oddelek za okolje,
prostor in urbanistično načrtovanje, Ljub-
ljanska 4, 6230 Postojna, kont. oseba Zora
Obreza, tel. 05/72-80-784.

(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: 15.000 SIT s položnico na
račun št. 01294-0100016345, Občina Po-
stojna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: torek, 1. 10.
2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Postojna, tajništvo,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna, v zapečateni
kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponudba,
preureditev obstoječega prizidka – OŠ
M.Vilharja“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: sreda, 2. 10. 2002 ob 12. uri, Obči-
na Postojna, Ljubljanska 4, 2. nadstropje,
soba št. 27.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora k ponudbi predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v vrednosti 10%
od vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: 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 (ZJN-1,
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 ZJN-1:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
30 dni od odpiranja ponudb, datum odloči-
tve o izbiri izvajalca predvidoma do 11. 10.
2002.

15. Merila za dodelitev naročila:
– ponudbena cena – 50 točk,
– način plačila – 20 točk,
– rok izvedbe – 10 točk,
– reference – 15 točk,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

– 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico naroči-
ti manjši obseg del od razpisanega, ali od-
stopiti od pogodbe, v kolikor se izkaže, da
ne more zagotoviti sredstev za pokritje po-
godbenega zneska. V obeh primerih ponu-
dniki nimajo pravice do odškodnine iz tega
naslova.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 8. 2002.

Občina Postojna

Št. 2474 Ob-76273
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

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

3. (a) Opis in obseg gradenj: izgradnja
RTP 110/20 kV Sežana v Sežani – grad-
bena dela in gradbeno obrtniška dela.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Sežana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: november 2002
– september 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo je možno dvigniti v komercial-
nem sektorju pri Katji Šmajgl.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je mo-
žen med 9. in 11. uro po predhodni eno-
dnevni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije 15.000 SIT z vključenim DDV ponu-
dniki poravnajo z virmanom na TRR
04750-0000510950 pri Nova KBM Podro-
čje Nova Gorica, sklic na št. 38051 –ter št.
te objave s pripisom Razpisna dokumenta-
cija - Izgradnja RTP 110/20 kV Sežana –
gradbena dela.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 10. 2002 do 10.
ure.

(b) Naslov komor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., Er-
javčeva 22, 5000 Nova Gorica (komercial-
ni sektor).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 1. 10.
2002 ob 11. uri v sejni dvorani Elektro Pri-
morska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik predloži ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti ponudbe brez DDV, katera
veljavnost je do 10. 12. 2002.

11. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni.

12. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša: skupina
ponudnikov mora dostaviti pravni akt o skup-
ni 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: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN-1 še to, da finan-
čni položaj ustreza po ZFPP.

14. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 31. 12. 2002, datum odločitve o
sprejemu ponudbe je predviden za 31. 10.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb so: po-
nudbena cena, rok plačila, rok izgradnje,
reference, garancijska doba, kakovost.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 61 z dne
12. 7. 2002, Ob-73809.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 8. 2002.

Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica

Št. 876/02 Ob-76277
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica stare pravde

11, 1000 Ljubljana; tel. 01/230-21-12,
faks 01/230-29-05.

3. (a) Opis in obseg gradnje: oprema
Lekarne Medvode na Donovi c. 1 v Med-
vodah, ki obsega: mizarska dela in do-
bavo opreme v vrednosti 16,500.000 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 niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predviden priče-
tek del je 15. 10. 2002; predviden zaklju-
ček del je 15. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Lekarna Ljub-
ljana, Ljubljana, Ulica stare pravde 11, Ka-
tarina Šubic, tel. 01/230-21-12, med 8. in
10. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 26. 8. 2002 do 18. 9. 2002 med 8. in
9. uro.
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(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 30.000 SIT na
poslovni 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 23. 9. 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: 23. 9. 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 15. 11. 2002. Sklep o izbiri bo
sprejet predvidoma 26. 9. 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: 19. 8. 2002.

Lekarna Ljubljana

Ob-76283
1. Naročnik: Komunala Koper

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4.

6000 Koper, faks 05/66-33-706; tel.
05/66-33-700.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije in vodovoda v Markovi ul. v
Bertokih – vzhodni del ulice.

Dela zajemajo izgradnjo sekundarne fe-
kalne knalizacije - kanal F2 in F15 v dolžini
ca. 310 m, izgradnjo priključkov in rekon-
strukcijo obstoječega vodovoda LTŽ DN
150 mm.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Bertoki – Mestna obči-
na Koper.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: štirideset dni od
uvedbe izvajalca v delo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Ko-
per, Ul. 15. maja 4, Koper, Služba za razvoj
in investicije, Ručgej Milena inž. gr. tel.
05/66-33-762 ali 05/66-33-700; mob.
031/353-257.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
od 27. 8. 2002 dalje.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: stroški razpisne
dokumentacije znašajo 42.000 SIT (z
upoštevanim DDV) in jo ponudniki lahko
poravnajo  na  blagajni  Komunale  Koper
ali na transakcijski račun št.
10100-0034659356 pri banki Koper d.d.
z navedbo predmeta naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 23. 9. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Koper d.o.o.-s-r-l.,
Ul. 15. maja 4, 6000 Koper, prevzemnik
tajništvo soba 11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 9.
2002, v sejni sobi na sedežu podjetja Ko-
munale Koper d.o.o., Ul. 15. maja 4, Koper
ob 13. uri.

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 2,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira skladno z razpisnimi pogoji
in z roki določenimi v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.

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 raspisno 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: ponudba mora veljati
45 dni od odpiranja ponudb, predvideni da-
tum odločitve je 4. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je ekonomsko najugo-
dnejša ponudba.

Navedba meril:
a) ponudbena cena,
b) najugodnejši garancijski rok,
c) plačilni pogoji,
d) rok izvršitve.
Opis in vrednotenje meril je določeno 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: zahteva za objavo je bila poslana
19. 8. 2002.

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

Ob-76299
1. Naročnik: Krajevna skupnost Trste-

nik.
2. Naslov naročnika: Trstenik 8, 4204

Golnik.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba

gradnje poslovilnega objekta in nado-
mestnega stopnišča.

(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: Trstenik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu del in razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del
23. 10. 2002, dokončanje del 30. 10. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Krajevna sku-
pnost Trstenik, dodatne informacije: Jože
Lombar, tel. 041/846-328.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan po pred-
hodni telefonski najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT (DDV je vklju-
čen) na transakcijski račun Krajevna sku-
pnost Trstenik št. 01252-6450812879. Pri
dvigu razpisne dokumentacije se mora pre-
vzemnik izkazati z dokumentom (položnica,
virman), iz katerega je razvidno plačilo raz-
pisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do petka 27. 9.
2002 od 14. do 15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Krajevna skupnost Trstenik, Tr-
stenik 8, 4204 Golnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 9. 2002 ob 15.30.

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

(a) Bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 5% pogodbene vrednosti z ro-
kom veljavnosti do vključno datuma veljav-
nosti ponudbe.

(b) Izjavo banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 5% pogodbene vrednosti in
jo bo predložil v 10 dneh po sklenitvi po-
godbe.

(c) Izjavo banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 5% pogodbene vrednosti in jo
bo predložil ob primopredaji izvršenih del.
Veljavnost garancije mora biti še en dan po
izteku garancijskega roka.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izvrše-
na dela se bodo plačevala po mesečnih
situacijah v roku 60 dni po uradnem preje-
mu in potrditvi mesečnih situacij s strani
nadzornika in naročnika.
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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): v skladu z za-
konom 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: skladno z določili razpi-
sne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od dneva odpiranja ponudb, predviden
datum odločitve o izbiri 5. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
(a) ponudbena cena – 70 točk,
Točke za ceno se obračuna po naslednji

enačbi:
Št. točk = (najnižja cena / ponujena ce-

na) x 70
(b) reference – 15 točk,
Točke za reference se obračuna glede

na število zgrajenih objektov enake ali ve-
čje vrednosti v zadnjih 3 letih na naslednji
način: 3-4 objekti – 5 točk; 5-9 objektov –
10 točk; 10 ali več objektov – 15 točk.

(c) Način plačila – 15 točk.
Točke za način plačila se obračuna po

naslednji enačbi:
Št. točk = ((ponujen plačilni rok v dnevih –

60) /(najdaljši plačilni rok v dnevih –60)) x 15
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Jože Lombar, tel. 041/846-328.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 19. 8. 2002.
Krajevna skupnost Trstenik

Št. 414-05-20/2001 Ob-76301
1. Naročnik: Mestna občina Novo me-

sto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,

8000 Novo mesto, faks 07/39-39-212.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev

športnega parka Portoval.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba se izdela v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1. 10. 2002 -
30. 4. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Mestna ob-
čina Novo mesto, Služba za investicije,
Seidlova 1, 8000 Novo mesto. Kontaktni
osebi Danica Okleščen (tel. 07/39-39-216)
in Marjan Menger (tel. 07/39-39-253).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 26. 8. do 10. 9.
2002 med 8. in 12. uro po predhodni tele-
fonski najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, podračun
MONM št. 0185-0100015234 s pripisom
Portoval.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 9. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Služba za investicije, Seidlova 1, 8000 No-
vo mesto.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 9. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
MO Novo mesto II/76, Seidlova 1.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 90 dni od dneva prejema računa ali
več.

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

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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni po odpiranju, obvestilo o izboru do
27. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba (cena 95
točk, rok plačila 5 točk), podrobneje v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 8. 2002.

Mestna občina Novo mesto

Št. 414-05-1/2001 Ob-76302
1. Naročnik: Mestna občina Novo me-

sto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,

8000 Novo mesto, faks 07/39-39-212.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija

bazena.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba se izdela v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti so iz-
delani.

4. Kraj izvedbe: Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1. 10. 2002 -
20. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Mestna ob-
čina Novo mesto, Služba za investicije,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Kon-
taktna oseba Danica Okleščen (tel.
07/39-39-216, 39-39-215) .

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 26. 8. 2002 do
10. 9. 2002 med 8. in 12. uro po predho-
dni telefonski najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, podračun MONM
št. 01285-0100015234 s pripisom Bazen.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 9. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Služba za investicije, Seidlova 1, 8000 No-
vo mesto.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 9. 2002 ob 13. uri v sejni sobi
MO Novo mesto II/76, Seidlova 1.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila 90 dni od dneva prejema računa ali več.

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

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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni po odpiranju, obvestilo o izboru do
27. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba (cena 95
točk, rok plačila 5 točk), podrobneje v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2002.

Mestna občina Novo mesto

Št. 198/2002 Ob-76304
1. Naročnik: Občina Beltinci, Komuna

Beltinci d.o.o.
2. Naslov naročnika: Občina Beltinci,

Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci, Komuna Jav-
no komunalno podjetje Beltinci d.o.o.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
transformatorske postaje za črpališče
Hraščica in vključitev transformatorske
postaje v visokonapetostno in nizkona-
petostno omrežje.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja posamez-
nih sklopov.

4. Kraj izvedbe: črpališče Hraščice v
k.o. Gančani v Občini Beltinci.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 30. 9. 2002
do 31. 10. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo: pri naročniku, prevzem dokumentacije
v tajništvu Občine Beltinci, kontaktna oseba
je Janez Senica tel. 02/541-35-47, faks
02/541-35-70.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na transakcij-
ski račun št. 01202-0100011541.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 17. 9. 2002
do 15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Beltinci, Mladinska ul.
2, 9231 Beltinci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 9. 2002 ob 15. uri v prostorih
Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, Beltinci.
Ponudba mora biti označena z “Ne odpiraj
– Ponudba za Trafo Hraščice“.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija v višini
3% skupne ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila: plači-
la bodo opravljena v roku 75 dni od s strani
nadzornega organa potrjene situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: akt o
skupni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti: skladno z raz-
pisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 10. 2002. Datum odločitve o
sprejemu ponudbe je do 23. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du 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: 19. 8. 2002.

Občina Beltinci

Št. 02/2002 Ob-76342
1. Naročnik: Javni zavod Republike Slo-

venije za varstvo kulturne dediščine - Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Maribor.

2. Naslov naročnika: Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor,
Slomškov trg 6, 2000 Maribor, tel.
02/22-84-800, faks 02/25-22-122.

3. (a) Opis in obseg gradnje: strojno
snemanje humusne površine (njive) do
največje globine 30 cm, nato strganje
in arheološka zaščitna izkopavanja.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddajo kot celota.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: AC Lenart-Beltinci; AC
Vučja vas - Beltinci: na območju oskrbnega
centra (lokacija Nova tabla-oskrbni center).
Podrobnejša lokacija oziroma parcelne šte-
vilke so navedene v razpisni dokumentaciji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba se mora izdelati na originalni tekst.
Variante niso sprejemljive.

Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne, ponuditi mora izvedbo, ki je v
celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del je
takoj po sklenitvi pogodbe, dokončanje del
v roku 60 delovnih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za var-
stvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ma-
ribor, Slomškov trg 6, Maribor (tajništvo),
kontaktna oseba je Ivan Tušek, tel.
02/22-848-19, 041/699-387.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 9. 2002,
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT virmansko na-
kazilo na ŽR ZVKDS, OE Maribor, št.
51800-609-1380 s pripisom “Razpisna do-
kumentacija - AC Lenart-Beltinci; AC Vučja
vas-Beltinci-oskrbni center“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 20. 9. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE Maribor, Slom-
škov trg 6, 2000 Maribor.

9. Datum in kraj odpiranja ponudb: jav-
no odpiranje bo dne 20. 9. 2002 ob 10.
uri, v prostorih ZVKDS OE Maribor, Slom-
škov trg 6, Maribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji glede financiranja so podrobno opre-
deljeni v razpisni dokumentaciji.

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

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: ponudniki morajo za priz-
nanje sposobnosti predložiti k ponudbi do-
kumentacijo in dokazila zahtevana z razpi-
sno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj
30 dni po datumu oddaje ponudbe, predvide-
ni datum o sprejemu ponudbe je 30. 9. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktni osebi sta Branko Ramšak,
tel. 02/22-848-33 in Ivan Tušek, ZVKDS,
OE Maribor, Slomškov trg 6, Maribor.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 9. 2002.

Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije

OE Maribor

Št. 991/02-6 Ob-76358
1. Naročnik: Občina Dobrna.
2. Naslov naročnika: Dobrna 19, 3204

Dobrna, faks. 03/780-10-60, tel.
03/780-10-50.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
raziskovalne vrtine za termalno vodo v
Občini Dobrna.

(b) Če je predvidena oddaja delov in sklo-
pov, obseg sklopov in sprejemljivost po-
nudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudba mora vsebovati celotno iz-
vedbo raziskovalne vrtine za termalno vodo
v Občini Dobrna.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: parc. št. 1846, k.o. Do-
brna.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del 1. 10.
2002, zaključek del 15. 11. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija ali
dodatne informacije: Mateja Smrečnik, tel.
03/780-10-50 ali 780-10-53.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave vsak
dan od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za dvig dokumenta-
cije je 13.000 SIT + DDV; virmansko naka-
zilo na EZR 01355-0100003171.

8. (a) Datum in ura, do katere je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 9. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Dobrna, Dobrna 19,
3204 Dobrna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 9. 2002,  ob  13. uri,  v  sejni  sobi
Občine  Dobrne,  Dobrna  19,  3204  Dobrna.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: kot v raz-
pisni dokumentaciji št. RD-TV2/2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje  na  določila  v  predpisih:  kot
v razpisni dokumentaciji št. RD-TV2/2002.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: kot v razpisni dokumentaciji št.
RD-TV2/2002.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: kot v razpisni dokumentaciji
št. RD-TV2/2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: kot v raz-
pisni dokumentaciji št. RD-TV2/2002.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 19. 8. 2002.

Občina Dobrna

Ob-76386
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: zavaro-
vanje brežin “Renke“ na cesti
G2-108/1183 Litija–Zagorje.
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(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 celotno razpisano delo.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: cesta G2-108/1183 Li-
tija–Zagorje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 7 mesecev po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 - sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 9. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo
za promet - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 24. 9.
2002 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost ponudbe presega 50,000.000 prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe,
ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega na-
ročila in jo naročnik lahko vnovči v dobro
računa Proračuna RS, št.
01100-6300109972; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije.

12. 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 kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

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:

– rok dokončanja del ne sme biti daljši od
razpisanega (8. točka navodil ponudnikom),

– garancijski rok za kakovost izvedenih del
ne sme biti krajši od razpisanega (naveden v
Dodatku k ponudbi - Dodatek “A“),

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnjem letu,

– lastna izjava ponudnika z navedbo or-
ganizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati do skle-
nitve pogodbe, predvideni rok odločitve o spre-
jemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet -
Direkcija RS za ceste - Služba za javna naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 8. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 088/02 Ob-76387
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: preplasti-
tev na glavni cesti G2-106, odsek 0262
Rašica–Žlebič od km 9.800 do km 10.600.

(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: cesta G-2-106 Rašica–
Žlebič.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 30 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumen-
tacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972 -
sklic na št. 18 24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 9. 2002 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo
za promet - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 30. 9.
2002 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
priložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko vnov-
či v dobro računa Proračuna RS, št.
01100-6300109972; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije.

12. 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 kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

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:

– rok dokončanja del ne sme biti daljši od
razpisanega (8. točka navodil ponudnikom),

– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega – do-
datek A,

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnjem letu,

– lastna izjava ponudnika z navedbo or-
ganizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za proemt -
Direkcija RS za ceste - Služba za javna naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 8. 2002.

Direkcija RS za ceste

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

Razveljavitev
Ob-76276

Razveljavljamo postopke javnega razpi-
sa naročila storitev po odprtem postopku
(ZJN-12.S), objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 60-61 z dne 12. 7. 2002,
Ob-73791 za vrsto storitve: vzpostavitev
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občinskega prostorsko informacijskega si-
stema za občine Bled, Bohinj, Jesenice,
Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica.

Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske

Ob-76174
1. Naročnik: Mestna občina Nova Go-

rica.
2. Naslov naročnika: Trg E. Kardelja 1,

5000 Nova Gorica, tel. 05/33-50-130, faks
05/30-21-233.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava idejnih
projektov za tri cestne povezave na ob-
močju mesta Nova Gorica in sicer IP
Vodovodna pot, IP podaljšek Lavričeve
ulice do obvoznice Solkan, IP podaljšek
Ul. Gradnikove brigade do obvoznice
Solkan.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sk lopov ali za vse sku-
paj: dela se oddajo za vsak idejni projekt
posebej.

5. Kraj izvedbe: območje mesta Nova
Gorica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 75 koledarskih
dni po podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo
in gospodarske javne službe, Trg E. Karde-
lja 1, 5000 Nova Gorica, kontaktna oseba
Darja Anzeljc, univ. dipl. inž. gradb., soba
št. 25/I. nadstropje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 6. 9. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do ponedeljka,
9. 9. 2002, do 11. ure (prinešeno v glavno
pisarno Mestne občine Nova Gorica, soba
št. 38/I. nadstropje, ali poslano po pošti in
prejeto do razpisane ure).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Nova Gorica,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica; glav-
na pisarna, soba št. 38/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 9. 2002 ob 11.30, Mestna obči-
na Nova Gorica, steklena dvorana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vana zavarovanja ponudbe so razvidna iz
razpisne dokumentacije.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki je določen v razpisni doku-
mentaciji (avansa ni, plačilo v roku 60 dni
po prejetju situacije v finančno službo Me-
stne občine Nova Gorica).

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sa-
mostojni ponudnik, skupina ponudnikov ali
ponudnik s 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: ponudniki morajo za priz-
nanje sposobnosti predložiti v ponudbi do-
kumentacijo in dokazila, zahtevana z razpi-
sno dokumentacijo.

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 javnih cestah (Ur. l. RS, št.
29/97), Zakon o varnosti cestnega prome-
ta (Ur. l. RS, št. 30/98) ter drugi podzakon-
ski akti, ki zadevajo projektiranje javnih cest.

(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 spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati 120 dni
od roka, določenega za predložitev ponudbe;
predviden datum odločitve 23. 9. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji, na-
ročnik si pridržuje pravico, da ne izbere ni-
kogar od ponudnikov.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico naro-
čati manjši obseg od razpisanega, ali od-
stopiti od pogodbe, kolikor se izkaže, da
ne more zagotoviti sredstev za pokritje po-
godbenega zneska. V obeh primerih ponu-
dniki nimajo pravice do odškodnine iz tega
naslova.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 8. 2002.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 90425-10/2002-7 Ob-76175
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije in Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije.

2. Naslov naročnika: Geodetska upra-
va Republike Slovenije, Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34; Ministrstvo za obram-
bo Republike Slovenije, Kardeljeva plo-
ščad 25, 1000 Ljubljana; faks
01/431-80-06.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: pripravljalna
dela ter zajem dopolnitev in sprememb
(za 7 listov DTK/VTK 50) pri izdelavi
državne topografske karte v merilu
1:50.000 (DTK 50) in izdelavi vojaške
topografske karte v merilu 1:50.000
(VTK 50).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1 sklop.

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 4. 11.

2002, predviden rok dokončanja pa je
30. 6. 2003.

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 te objave do
25. 9. 2002 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo za
osebni prevzem v višini 5.000 SIT na po-
dračun EZR številka 01100-1000616337
11 25127-7141998-00002002, ali brez-
plačno na spletnih straneh.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 25. 9. 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: 25. 9. 2002 ob 10. uri v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca za resnost ponudbe v višini 5% od po-
nudbene cene.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogi
v celoti financirata naročnika.

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 Zako-
na o javnih naročilih: izkušnje na podro-
čju zajema topografskih podatkov, pozna-
vanje virov za zajem dopolnitev in spre-
memb, ustrezna strojna in programska
oprema ter usposobljen kader za izvajanje
fotogrametričnega zajema in terenskega
pregleda.

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 29. 11. 2002, naročnik bo spre-
jel odločitev o izbiri predvidoma do 9. 10.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
izvedbeni rok, izkušnje in reference ponu-
dnika, izkušnje nosilcev (ključnega osebja).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pisna vprašanja naslovljena na: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
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merska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
razpis - DTK/VTK 50.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 8. 2002.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Št. 003/2002 Ob-76179
1. Naročnik: Pospeševalni center za ma-

lo gospodarstvo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156

(WTC), 1000 Ljubljana, faks 01/589-18-85,
tel. 01/589-18-90.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: priprava, izvedba
in organizacija izobraževanja in uspo-
sabljanja managerjev hitro rastočih ma-
lih in srednje velikih podjetij iz Bosne in
Hercegovine, Republike Makedonije in
Zvezne republike Jugoslavije (Srbije, Čr-
ne Gore in Kosova) v okviru projekta
“Razvoj podjetništva in malih in srednje
velikih podjetij v državah JVE“, 24. I
B-storitve Priloga ZJN-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Bosna in Hercegovina,
Republika Makedonija, Zvezna republika Ju-
goslavija in Republika Slovenija.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

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 dokumen-
tacijo in dodatne informacije: mag. An-
drej Poglajen (andrej.poglajen@pcmg.si),
Emina Zejnić (emina.zejnic@pcmg.si), Dra-
žen Levojević (drazen.levojevic@pcmg.si).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave razpi-
sa do roka za oddajo ponudb.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pospeševalni center za malo
gospodarstvo, (PCMG), Dunajska 156
(WTC), 1000 Ljubljana, glavna pisarna, VIII.
nadstropje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 9. 2002 ob 12. uri.

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: 30 dni
po opravljeni storitvi in prejemu računa.

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: ni dodatnih pogojev.

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 biti ve-
ljavna do 20. 10. 2002. Odločitev o spreje-
mu ponudbe bo sprejeta do 20. 9. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: kako-
vost programa izobraževanja 30 točk, cena
priprave, izvedbe in organizacije podjetni-
škega izobraževanja 20 točk, reference po-
nudnika pri izvedbi podobnih izobraževanj
20 točk, reference predavateljev 20 točk,
organizacija namestitve udeležencev (10
točk).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 8. 2002.

Pospeševalni center
za malo gospodarstvo

Št. 90505-6/2002-4 Ob-76186
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 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: “čiščenje vegeta-
cije in zagotavljanje vidnosti na državni
meji“ (27. točka priloge 1B ZJN – druge
storitve).

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: naloge se izvajajo na
območju državne meje,v skladu z zahtevami
iz razpisne dokumentacije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek je takoj
po uveljavitvi pogodb, rok dokončnega pre-
vzema oziroma dokončanja pa je 10. 11.
2003.

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 ulica 12, Ljubljana, Nives Jur-
can, tel. 01/478-49-27, soba P10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave v Ura-
dnem listu RS do 25. 9. 2002 do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo. Ce-
na enega izvoda razpisne dokumentacije je
2.500 SIT – TR: 01100-1000616337 11
sklic na 25127-7141998-2002.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 9. 2002 do
10. 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: 25. 9. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
(pritličje) v prostorih Geodetske uprave Re-
publike Slovenije.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni za-
htevana.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
ge 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 Zako-
na o javnih naročilih: ponudnik mora biti
usposobljen za dela z gozdarskim orodjem.

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 (v
skladu z obrazci iz razpisne dokumenta-
cije).

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 25. 10. 2002, naročnik bo sprejel
odločitev o izbiri predvidoma do 27. 9.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena in
kvalifikacije ponudnika in podizvajalcev.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: oddelek za državno mejo, (Tomaž
Petek) tel. 478-49-06.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljen.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2002.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Št. 35205-1/99 Ob-76192
1. Naročnik: Občina Idrija.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,

5280 Idrija, tel. 05/373-45-00, faks
05/373-45-31.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: izdelava projek-
tov PGD in PZI za kanalizacijski sistem s
čistilnimi napravami za naselji Črni Vrh
in Predgriže; kategorija 12., priloga 1A –
storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja sklopov ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Občina Idrija, naselji Čr-
ni Vrh in Predgriže.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
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7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek del 1. 11. 2002, dokončanje del 1. 5.
2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za go-
spodarske javne službe, Jože Močnik.

(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: 5.000 SIT, plačilo na ra-
čun št. 01236-0100014725, sklic razpi-
sna dokumentacija PGD, PZI.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 9. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Idrija, Mestni trg 1,
5280 Idrija.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 9. 2002 ob 13. uri v prostorih
občine Idrija.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v višini 5% ponudbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pro-
jekt se financira iz sredstev proračuna RS
za leto 2003 in proračuna občine Idrija,
plačilni rok 30 dni od prejema računa oziro-
ma situacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): 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 Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: 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: veljavnost ponudbe do
15. 11. 2002, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 4. 10. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, kadri.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni predhodne objave.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2002.

Občina Idrija

Št. 213/02 Ob-76193
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakul-

teta za šport.
2. Naslov naročnika: Univerza v Ljublja-

ni, Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000
Ljubljana, telefaks 01/540-22-23.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-

kona o javnih naročilih: grafično obliko-
vanje, prelom in tisk knjig in revij.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: na sedežu izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek 15 dni
po podpisu pogodbe, dokončanje do
31. 12. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago v tajništvu na-
ročnika pri Simoni Peklar na dan te objave
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro
ter na spletni strani www.sp.uni-lj/tisk.html.

Dodatne informacije o naročilu pa se
dobi na naslovu naročnika pri Mihi Kuer-
nerju, tel. 01/540-33-68, e-naslov: mi-
ha.kurner@sp.uni-lj.si na dan objave in na-
to vsak delovni dan med 12. in 13. uro do
11. 9. 2002.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan objave
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro
v tajništvu naročnika pri Simoni Peklar.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na raz-
polago brezplačno.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 11. 9.
2002, do 12. ure v tajništvu naročnika pri
Simoni Peklar, II. nadstropje, soba št. 85.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Univerza v Ljubljani, Fakulte-
ta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana,
tajništvo (prevzemnik Simona Peklar, soba
št. 85, II. nadstropje). Na zapečateni kuverti
mora biti v levem spodnjem kotu vidna oz-
naka “Ne odpiraj - Ponudba“, številka obja-
ve javnega razpisa v Uradnem listu RS ter
oznaka predmeta naročila, ki se ponuja. Na
hrbtni strani mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 9.
2002 ob 12.15 pri naročniku Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22,
Ljubljana, v sejni sobi, II. nadstropje.

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

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: ustrezno tehnično in stro-
kovno usposobljenost (natančneje oprede-
ljeno 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: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe; ponud-
ba mora veljati do 11. 11. 2002. Predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe je
16. 9. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Miha Kuerner, e-mail: miha.kur-
ner@sp.uni-lj.si.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljen.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 7. 2002.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za šport

Št. 35003-0062/02 Ob-76223
1. Naročnik: Mestna občina Murska So-

bota.
2. Naslov naročnika: 9000 Murska So-

bota, Kardoševa 2, tel. 02/531-10-00, faks
02/530-33-25.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava prostor-
ske dokumentacije za severno obrtno
industrijsko cono v Mestni občini Mur-
ska Sobota.

Vrsta storitve: arhitekturne storitve po pri-
logi 1A ZJN-1.

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: Nemčavci.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variant.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: oktober 2002,
konec december 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Mur-
ska Sobota, Anton Štihec, u.d.i.g.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
vsak delovni dan do roka oddaje ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na račun št.
01280-0100011405 in s pripisom Javni
razpis - izdelava prostorske dokumentacije.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 9. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Murska Sobo-
ta, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota v
zapečateni kuverti s pripisom “Javni razpis
za prostorsko dokumentacijo obrtno in-
dustrijske cone“.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 9. 2002 ob 10.30 v sejni sobi
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2 - urad župana.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvajanju proračuna.

13. 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.

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 zakonom.

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: v skladu z zakonom.

(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 biti ve-
ljavna do 16. 12. 2002. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: v roku 15
dni od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev je edi-
no merilo najnižja ponujena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2002.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 031/2002 Ob-76227
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prenova poslov-
nih procesov RTV Slovenija.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Koper, Mari-
bor.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: dve leti od pod-
pisa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: JZ RTV Slo-
venija, Služba za komercialne zadeve in
javna naročila – Katarina Novak, Čufarjeva
ul. veliki gradbeni provizorij, 1550 Ljublja-
na, faks 01/475-21-86 ali (le osnovni del
razpisne dokumentacije) na spletnem na-
slovu: http://www.rtvslo.si/razpisi. Razpi-

sna dokumentacija bo na voljo od 30. 8.
2002 dalje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
tiskani obliki bo na razpolago za 6.000 SIT
z vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Osnovni del raz-
pisne dokumentacije je objavljen na spletni
strani http://www.rtvslo.si/razpisi – pod o-
znako Javno naročilo RTV 031/2002 – E –
ODP/S. Ta del je brezplačen. Za pravilno
pripravo ponudbe mora ponudnik pridobiti
tudi drugi del razpisne dokumentacije – Pri-
logo, ki pa jo lahko dobi le v pisni obliki.
Način plačila je negotovinski, na podračun
EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št.
podračuna: 01100-6030355106, sklic na
številko 00-51-634-566 z oznako predme-
ta plačila (številko razpisa) in z navedbo dav-
čne številke in sedeža podjetja.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno dne
21. 10. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Radiotelevizija Slovenija – vlo-
žišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 10. 2002 ob 11. uri v Veliki sejni
sobi – 5. nadstropje Radiotelevizija Sloveni-
ja, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna, nepreklicna in plačljiva na prvi poziv,
veljavna do 16. 12. 2002, v vrednosti
1,000.000 SIT.

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
(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: po 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: 15. 12. 2002, novem-
ber 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: po raz-
pisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: predviden informativni sestanek.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 8. 2002.

Radiotelevizija Slovenija

Št. 40306-0012/01 Ob-76245
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Občina Rogaška

Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška
Slatina.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevoz šolskih
otrok v občini Rogaška Slatina v letih
2003 – 2005, št. 1A/2.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vse skupaj.

5. Kraj izvedbe: Občina Rogaška Sla-
tina.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2003
do 1. 9. 2005, čas izvedbe 32 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Roga-
ška Slatina, Oddelek za družbene dejavno-
sti, Kristina Kampuš.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do 13. 9. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT nakazilo na za-
kladniški račun Občine Rogaška Slatina št.
01306-0100004020 s pripisom za razpi-
sno dokumentacijo – šolski prevozi.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 9. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Rogaška Slatina, Izlet-
niška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 9. 2002 ob 14. uri v sejni sobi
št. 211, Občina Rogaška Slatina.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 30
dneh od nastanka dolžniško upniškega ra-
zmerja.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložiti mora-
jo pravni akt o skupni izvedbi naročila z na-
tančno opredelitvijo odgovornosti posamez-
nih izvajalcev za izvedbo 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: ponudnik mora izpolnje-
vati vse splošne pogoje po 41., 42. in
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: je.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: vsi veljavni zakoni, predpisi in upravne
odločbe, ki veljajo za izvajanje te storitve.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 11. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 4. 10. 2002.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: jih ni.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 54 z dne
21. 6. 2002, Ob-72377.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2002.

Občina Rogaška Slatina

Št. 351-03-29/2001 Ob-76253
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-358, faks
07/49-22-221.

3. Vrsta storitve in opis naročila ter
sklic na prilogi 1A in 1B: izdelava idej-
nega projekta komunalne infrastruktu-
re industrijske cone Vrbina; storitve iz
priloge 1A.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in možnosti predložitve po-
nudbe za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: ponudnik mora oddati ponudbo za
celoto razpisanih del.

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek: okto-
ber 2002; dokončanje: maj 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Odde-
lek za urejanje prostora in varstvo okolja,
Matjaž Urh ali Janko Avsec.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT; znesek je po-
trebno nakazati na enotni zakladniški račun
Občine Krško št. 01254-0100008120.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 9. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Krško, CKŽ 14, Oddelek
za urejanje prostora in varstvo okolja.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 9. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi
“D“ na Občini Krško.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od ponudbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v prepisih: plačila
se bodo vršila v roku 45 dni od prejema
računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbran kot najugodnejši (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): medsebojno po-
godbo s solidarno odgovornostjo.

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) da je registriran pri pristojnem organu,
b) da ni v postopku prisilne poravnave,

stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal
poslovati 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
odločba, s katero se ponudniku prepovedu-
je opravljati dejavnost, ki je predmet javne-
ga naročila,

d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,

f) da je finančno in poslovno sposoben,
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi in kadri,
h) da je navedel točne podatke glede

obveznih pogojev,
i) da predloži bančno garancijo za re-

snost ponudbe v skladu z vzorcem,
j) da predloži izjavo banke, da mu bo

izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
del,

k) da nudi 45 dnevni rok plačila,
l) v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-

pacitete s podizvajalci ali v obliki poslovne-
ga sodelovanja, mora predložiti pogodbo o
skupnem nastopanju, ter za podizvajalca
predložiti zahtevane dokumente,

m) da izpolni ostale zahteve iz razpisne
dokumentacije.

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 ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da, v skladu z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati 50 dni od odpiranja ponudb, naročnik
se bo odločil v roku 20 dni od odpiranja
ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– reference,
– rok izdelave.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 16. 8. 2002.
Občina Krško

Ob-76268
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.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
vrednostna specifikacija del za vse občine.

5. Kraj izvedbe: lokalna omrežja občin-
skih uprav in njihovih pooblaščenih izva-
jalcev.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek v mese-
cu oktobru, 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: 20. 9. 2002, do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Razvojna agencija Zgornje Go-
renjske, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jeseni-
ce.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 9. 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 v višini 1% od ponudbene
vrednosti.

12. 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: /

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: /

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 storitve: /

(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 20. 10. 2002, ponudniki bodo obve-
ščeni o izboru izvajalca v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
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17. Merila za ocenitev ponudb:
količnik = (cena izdelave naloge) / (1 +

vsota vseh meril v%), kjer so merila:
– izvedbeni rok izdelave aplikacije:

0 – 5%,
– izvedbeni rok implementacije na vse

zahtevane lokacije (izražen v dnevih):
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: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 8. 2002.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Ob-76275
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno po-

djetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadno-

va 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300, faks
04/28-11-301, e-pošta: jpk@komuna-
la-kranj.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: pridobitev stro-
kovnih podlag in izdelava projektne in
ostale dokumentacije za polji B in C
odlagališča nenevarnih odpadkov Tene-
tiše pri Kranju ter zastopanje investitor-
ja v upravnih postopkih:

1. Osnovne preiskave o primernosti lo-
kacije:

– geomehanske preiskave terena,
– hidrogeološke preiskave z izdelavo

karte podzemnih tokov,
– meteorološka ocena lokacije,
– ocena nultega stanja onesnaženosti

podzemne vode in potoka Želin,
– ocena hidroloških značilnosti potoka

Želin in ocena poplavne ogroženosti.
2. Izdelava projektne in ostale dokumen-

tacije:
a) Izdelava strokovnih podlag in izvedba

postopka spremembe ureditvenega načrta
deponije,

b) Izdelava idejnega projekta (zasnova
za izdelavo lokacijske dokumentacije),

c) Izdelava celovitega poročila o vplivih
na okolje vključno z izvedbo postopka pre-
soje vpliva na okolje (javna obravnava pre-
dlaganih rešitev),

d) Izdelava investicijske dokumentacije
(dokument identifikacije, predinvesticijska
zasnova in investicijski program),

e) Izdelava lokacijske dokumentacije in
pridobitev soglasij k lokaciji,

f) Izdelava projektno gradbene dokumen-
tacije, projektov za izvedbo in pridobitev so-
glasij k gradnji,

g) Pridobitev lokacijskega in gradbene-
ga dovoljenja.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki ali skupina ponudnikov mo-
rajo oddati ponudbo za kompletno izvedbo
naloge.

5. Kraj izvedbe: Kranj, Odlagališče ne-
nevarnih odpadkov Tenetiše.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 15. 10. 2002.
Naloga mora biti zaključena do 30. 6. 2003.

8. (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 po tel. 04/28-11-300, pisno
po faksu 04/28-11-301 ali po e-mailu:
JPK@komunala-kranj.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 26. 8. 2002
dalje vsak dan od 8. do 14. ure v tajništvu
naročnika.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija se
nahaja v digitalni obliki na CD zgoščenki in
vsebuje datoteke v formatu Word, Excel in
Autocad.

Za prejem razpisne dokumentacije je po-
trebno:

1. opraviti osebni prevzem oziroma po-
slati pisni zahtevek na naslov: Komunala
Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks
04/28-11-301 ali e-mail: JPK@komuna-
la-kranj.si,

2. plačati 5.000 SIT materialnih stroškov
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 projektne in ostale dokumentacije
odlagališča odpadkov Tenetiše.“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponedeljek 16. 9.
2002 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Kranj, javno podje-
tje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek 16. 9. 2002 ob 12. uri v
sejni sobi na naslovu naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% od vrednosti dane-
ga naročila, z veljavnostjo najmanj do
30. 11. 2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: finan-
ciranje se bo izvajalo v skladu s pogoji nave-
denimi v ponudbenem predračunu in osnut-
ku pogodbe.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): 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 Zako-
na o javnih naročilih: da je organizacijsko,
kadrovsko in tehnično usposobljen, da bo

vsa predvidena dela izvedel v pogodbe-
nem roku.

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 30. 11. 2002. Ponudniki bodo
o izbiri obveščeni predvidoma do 30. 9.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
60 in reference 40. Teža in način uporabe
meril sta podrobneje opredeljena 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: 14. 8. 2002.

Komunala Kranj,
Javno podjetje, d.o.o.

Št. 51/S Ob-76281
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-23-02, telefaks
02/449-23-79.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: tiskanje znamk
in ostalih filatelističnih izdelkov:

I. sklop (1,000.000 kosov rednih poš-
tnih znamk – prvi natis, od 40,000.000 do
50,000.000 kosov rednih poštnih znamk –
ponatis,

II. sklop 3,060.000 kosov priložnostnih
poštnih znamk,

III. sklop 100.000 kosov znamk – “diše-
či“ tisk,

IV. sklop znamke na samolepilnem pa-
pirju – natisnjene v zvežčih 4,440.000 ko-
sov znamk,

V. sklop ostali filatelistični izdelki:
110.000 ovitkov prvega dne brez znamk,
izdelava ovitka prvega dne – lepljenje znam-
ke, bloka – tisk žiga na ovitku, 5.000 kosov
ovitek z ilustracijo, brez znamk, 2,800.000
kosov redne dopisnice, 25.000 kosov
ilustrirane dopisnice z znamko, 10.000 ko-
sov dotisk na dopisnici, 10.000 kosov do-
pisnica razglednica, 400.000 kosov – pi-
sma s pisemskim papirjem, 100.000 kosov
pisma z barvnim pisemskim papirjem.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja po sklopih.

5. Kraj izvedbe: dostava v Maribor in
Ljubljano.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 1. 2. 2003 do
31. 1. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
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tacijo in dodatne informacije: Sektor za
finančne zadeve, Nabavna služba, Peter
Hometer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanom na TRR
90672-0000040025 sklic 00 0000-17
15.000 SIT.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 9. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, Sektor za fi-
nančne zadeve, Nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 10. 2002 ob 10. uri, Pošta Slo-
venije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Ma-
ribor.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po izstavitvi računa.

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: da ima registracij za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpi-
sa, da ni pod prisilno upravo, v stečaju,
likvidaciji ali prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe, da mu v
zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za kazni-
vo dejanje, ki je povezano z njegovim poslo-
vanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku pre-
povedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila, da ima poravnane vse
davke in prispevke in druge dajatve ali po-
slovne obveznosti v skladu s predpisi RS,
da sprejema vse pogoje iz razpisne doku-
mentacije, da redno izpolnjuje minimalne
zahteve iz kolektivne pogodbe, da je porav-
nal vse svoje obveznosti do dobaviteljev bla-
ga, kooperantov in podizvajalcev, zapadle
do dneva izdaje potrdila, da so prihodki od
opravljanja storitev enaki ali večji od pet-
kratnika ponudbene vrednosti za eno leto,
da ni imel v zadnjih 3 mesecih poslovanja
blokiran svoj račun več kot 5 dni, da izkaza-
na izguba ne presega ne presega 5% pri-
hodkov, če je pravilno in pravočasno izpol-
nil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih po-
godb, če ni dal zavajajoče podatke iz te
točke.

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
storitve: /

(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: 31. 12. 2002. Predviden datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe: 31. 10. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja vrednost po posameznem sklopu.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 8. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Ob-76294
1. Naročnik: Mestna občina Nova Go-

rica.
2. Naslov naročnika: Trg Edvarda

Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel.
05/335-01-41, telefaks 05/302-12-33.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: regijski sistem
ravnanja z odpadki – študija.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: statistična regija Nova
Gorica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za obdobje začetek oktobra 2002,
dokončanje junija 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko dvigne v tajništvu Od-
delka za okolje in prostor Mestne občine
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica ali preko interneta na naslovu
www.nova-gorica.si; kontaktna oseba za do-
datne informacije: Vanda Mezgec, tel.
05/335-01-43.

(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: 18. 9. 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 okolje in prostor, Trg Edvarda Kardelja
1, 5000 Nova Gorica s pripisom “Javni raz-
pis - Regijski sistem ravnanja z odpadki –
ne odpiraj“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 9. 2002 ob 12.30, v stekleni
dvorani Mestne občine Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo opravljene storitve plačeval skladno 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): /

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: že opravljena dela na
podobnih študijah.

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
do 30. 10. 2002. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe: 25. 9. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena in
rok izdelave.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 8. 2002.

Mestna občina Nova Gorica

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

Št. 107/2002 Ob-76181
1. Naročnik: Dom upokojencev Po-

stojna.
2. Naslov naročnika: Dom upokojen-

cev Postojna, Rožna ulica 10, 6230 Po-
stojna, tel. 05/700-11-00, telefaks
05/700-11-16, e-mail: dupo@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso sveže,
3. mesni izdelki,
4. perutninsko meso,
5. ribe in mehkužci,
6. kruh,
7. pekovsko pecivo, slaščičarski iz-

delki,
8. testenine z dod. jajc in zmrznjena

testa,
9. zmrznjena zelenjava,
10. sveža zelenjava in sadje,
11. splošno prehrambeno blago,
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12. zelenjava očiščena, pakirana,
sveža,

13. jajca,
14. PVC vreče,
15. pisarniški material,
16. tekstilni izdelki,
17. delovna obutev,
18. čistila kuhinja,
19. čistila pralnica,
20. čistila ostalo,
21. sol za mehčanje vode,
22. papirna konfekcija.
(b) Kraj dobave: Dom upokojencev Po-

stojna.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko ponudi eno več ali
vse skupine, pri čemer mora zagotoviti vse
artikle v posamezni skupini.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave:

– priznanja usposobljenosti – od 1. 12.
2002 do 30. 11. 2004,

– sukcesivne dobave blaga – od 1. 12.
2002 do 30. 11. 2003.

Pred potekom enega leta bo naročnik
ponovil drugo fazo postopka, razen če ni v
razpisni dokumentaciji za posamezno vrsto
blaga drugače določeno.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija: Dom upokojencev Postojna, Rožna uli-
ca 10, 6230 Postojna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem doku-
mentacije je možen vsak torek, sredo in
četrtek od 8. do 11. ure na tajništvu Doma.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potre-
bno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije in davčno številko.

Datum do kdaj je možno zahtevati razpi-
sno dokumentacijo: od dneva objave do
24. 9. 2002 do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT na žiro račun
naročnika št. 01100-6030267806.

6. Datum, do kdaj se sprejema prijave:
do vključno 24. 9. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom upokojencev Postojna, Rož-
na ulica 10, 6230 Postojna.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: finan-
čna zavarovanja v prvi fazi ne bodo zahtevana.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: blago
bo plačano v skladu z razpisnimi pogoji,
vendar ne prej kot v 60 dneh.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
47. člen ZJN-1.

10. 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: za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, mo-
rajo ponudniki izpolnjevati splošne pogoje
iz 41. do 43. člena ZJN-1 ter posebne po-
goje iz razpisne dokumentacije.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-

videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe:

– kandidati, ki jim bo priznana usposoblje-
nost in sposobnost (I. faza postopka), bodo
povabljeni k oddaji ponudb do 3. 10. 2002,

– ponudbe v II. fazi postopka bodo mo-
rali predložiti do 18. 10. 2002 do 11. ure,

– javno odpiranje ponudb bo 18. 10.
2002 ob 12. uri,

– predvideni datum obvestila o spreje-
mu ponudbe: 29. 10. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna vrednost predračuna ob izpol-
njevanju zahtevanih pogojev.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisni
obliki (69. člen ZJN-1).

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo javnega naročila je
bila poslana 14. 8. 2002.

Dom upokojencev Postojna

Št. 5-02 Ob-76274
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: reagenti

in kemikalije.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2005 razdeljeno
na šest obdobij po šest mesecev.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti ob pred-
hodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks: 02/331-15-33. Do-
datne informacije: Monika Lepoša, univ.
dipl. ekon., tel. 02/321-25-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT, negotovinsko,
na TRR št. 01100-6030278185, s pripi-
som za razpisno dokumentacijo reagenti in
kemikalije.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 19. 9. 2001, do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Sku-
pina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost po-
nudbe nad 30,000.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogojih.

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

10. 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 oprav-
ljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojne-
ga davčnega urada, da ni prenehal z oprav-
ljanjem dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaj-
ni postopek ali, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;

3. lastno pisno izjavo, dano pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da v zad-
njih petih letih pred objavo tega naročila ni
bil kaznovan;

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad in carinska uprava; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za pre-
dložitev prijav;

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila; prijavitelji
predložijo potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje o vpisu v register do-
baviteljev medicinskih pripomočkov – pro-
met z medicinskimi pripomočki na debelo;

6. da je predložil BON-1 ali Podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja
s potrdilom banke, ki vodi prijaviteljev tran-
sakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran (velja za prijavitelje, ki ne
predložijo obrazca BON-1); dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni na dan določen
za predložitev prijav;

6.1 da ima:
– prihodke, izkazane pod zap. št. 4 toč-

ke A obrazca BON-1, enake ali večje od
ocenjene vrednosti tega razpisa, ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od ocenjene vrednosti
tega razpisa;

6.2 da ima:
– število dni neporavnanih obveznosti v

preteklih 6 mesecih, vključno do dneva se-
stavitve obrazca iz točke E obrazca BON-1,
enako 0, ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;

7.1 da zagotavlja 100 % razpisanih vrst
in količin blaga iz skupine oziroma skupin,
na katere se prijavlja (ne velja za skupine 1,
2, 23, 24 in 25);

7.2 da zagotavlja razpisane količine bla-
ga, na katerega se prijavlja (velja za skupine
1, 2, 23, 24 in 25);

8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika;

9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od da-
tuma prevzema blaga;

10. da bo dostava fco Splošna bolnišni-
ca Maribor - razloženo;
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11. da bo dobavni rok največ 7 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobav-
ljena celotna količina naročenega blaga;

12. da bo imel blago, ki bo predmet
pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;

13. da je sposoben izvajati kontrolo ka-
kovosti farmacevtskih surovin in kemikalij
po veljavnih predpisih (ne velja za skupine
23, 24, 25 in 26);

14. potrdilo Urada RS za zdravila pri Mi-
nistrstvu za zdravje o vpisu vseh ponujenih
vrst blaga v register medicinskih pripomoč-
kov, če to zakon o zdravilih in medicinskih
pripomočkih zahteva (prijavitelji lahko pre-
dložijo kopijo objave registriranih medicin-
skih pripomočkov iz Uradnega lista RS, na
katere se prijavljajo).

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 14. 11. 2002,
odločitev o sprejemu 29. 11. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna vrednost skupine. Za skupine 1,
2, 23, 24 in 25: najnižja končna cena posa-
mezne vrste blaga.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena letna vrednost razpisa je
400,000.000 SIT z DDV. Pri skupinah 1, 2,
23, 24 in 25 prijava na posamezno vrsto
blaga, sicer prijava na skupino. Naročnik bo
usposobljenost priznal za tri leta. Naročnik
bo oddal to javno naročilo po tretji točki
19. člena ZJN-1.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 8. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za gradnjo 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
gradnjo po omejenem postopku

Št. 2.3.-3421/02 Ob-76185
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-
lezniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, telefaks 02/23-41-452, tel.
02/23-41-410.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvajanje
del na zgornjem ustroju in sanaciji spodnje-
ga ustroja železniških prog.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, za več sklo-
pov ali za vse skupaj: za vse skupaj.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projek-
tov: /

4. Kraj izvedbe: Omrežje Slovenskih že-
leznic.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: oktober 2002 –
oktober 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice d.d., PP Infrastruktura – PE investi-
cije, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, Mi-
lenko Ćućić, faks +386 01 29 14 822, tel.
+386 01 29 14 585.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
24. 9. 2002

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT; plačilo na tran-
sakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki št.
02923-0019346887, sklic na št. 27.

8. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 24. 9. 2002, do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Slovenske železnice d.d., PP In-
frastruktura – PE investicije, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

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

11. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnješa (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): izvajalec s
podizvajalci, skupina izvajalcev.

12. 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) Tehnične zmogljivosti ponudnika:
– v okviru ponudnikove mehanizacije,

ki jo namerava uporabiti pri izvedbi javnega
naročila mora ponudnik imeti na razpolago
najmanj; 1 kretniško podbijalko, 2 nivelir-
na ravnalnika, 2 pluga za gramozno gredo,
1 sejalnik gramozne grede, vlak za prevoz
tirnic dolžine 90 in več m, vlak za presev-
ke, 3 garniture za varjenje tirnic, 2 garnituri
za sproščanje tirnic, 1 stroj za čiščenje
odvodnih jarkov, 5 bagrov nakladačov, 2
portalni dvigali, 2 valjarja, 2 buldožerja, 10
kamionov,

– izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj treh
objektov, kot glavni izvajalec, ki so po vrsti
in zahtevnosti primerljivi razpisanim delom,
v zadnjih treh letih, posamezna vrednost tak-
šnega projekta ne sme biti manj kot 2 mio
EUR,

– izjavo, da ponudnik lahko izvaja dela
tudi v nočnem času, v štiriurnih dnevnih
zaporah, hkrati na najmanj 2 gradbiščih
(minimalna  oddaljenost  150 km)  (Obra-
zec I-v- Knjiga I);

(b) Finančna sposobnost ponudnika:
– poprečni letni promet ponudnika v

obdobju  zadnjih  treh  letih  v  višini  naj-
manj 5 mio EUR;

(c) Kadrovske zmogljivosti
– ponudnik mora imeti za izvajanje raz-

pisanih del najmanj 2 vodji projektov z uni-
verzitetno izobrazbo, 4 odgovorne vodje

gradbišča, 6 čuvajev proge in 1 inženirja
geodezije.

13. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 24. 9. 2002, do 9. ure; konec septem-
bra 2002.

14. Merila za ocenitev ponudb: /
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis za priznanje sposobnosti
po omejenem postopku za izvajanje del na
zgornjem ustroju in sanaciji spodnjega ustro-
ja železniških prog je bil prvič objavljen v
Uradnem listu RS, št. 53-54 z dne 21. 6.
2002 (objava št. Ob-72455). Ker je na javni
razpis prispela samo ena pravilna ponudba,
naročniku ni uspelo pridobiti dveh pravilnih
ponudb, kot to določa prvi odstavek 76. čle-
na ZJN-1, se postopek za priznanje sposo-
bnosti po omejenem postopku za izvajanje
del na zgornjem ustroju in sanaciji spodnje-
ga ustroja železniških prog ponovi.

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

17. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2002.

RS Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet Maribor

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

Št. 12132/01 Ob-76187
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.

2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova 3a,
Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: overitve števcev
električne energije v ocenjeni letni vre-
dnosti 20,000.000 SIT.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: ponudbo je mogoče oddati
samo za celoto.

5. Kraj izvedbe: Mirka Vadnova 3a,
Kranj.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: usposobljenost
bo dodeljena za obdobje 3 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Elektro Go-
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renjska, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 3a, II.
nadstropje, soba št. 212, po predhodni
enodnevni najavi po tel. 04/20-83-627 ali
faksu 04/20-83-600 z virmanskim dokazi-
lom o plačilu stroškov in obvezno navedbo
davčne številke.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih v
času od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 10.000 SIT (skupaj
z DDV) in navedbo davčne številke, na tran-
sakcijski račun št. 25100-9700516198,
Probanka Maribor.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 27. 9. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, Mir-
ka Vadnova 3a, II. nadstopje, soba št. 212.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na
podlagi izstavljenih faktur v najkasnejšem
roku 30 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon

o javnih naročilih, 47. člen): pravna oblika
ni določena.

13. 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: po razpisni dokumentaciji.

14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ni posebnih zahtev.

(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: predvidoma v roku 60 dni po dodelitvi
usposobljenosti.

16. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena bodo v povabilu za II. fazo omejenega
postopka.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2002.

Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

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

Št. 110-1/02 Ob-76070
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: 19. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: AC Klanec-Ankaran, Srmin-Socerb;
nabava vozil za AC Bazo Kozina.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena za posamezni
sklop ob izpolnjevanju ostalih pogojev raz-
pisa.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: A.B.C. d.o.o., Ulica
Vinka Vodopivca 2, 5000 Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 9,434.872
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 10,168.572 SIT, 9,434.872 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: 9. 8. 2002.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.

Št. 180/02 Ob-76195
1. Naročnik: Vrtec Morje Lucija.
2. Naslov naročnika: Fazanska 3, 6320

Portorož.
3. Datum izbire: 18. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago po skupinah:
– meso,
– perutnina,
– mesni izdelki,
– sadje in suho sadje,
– zelenjava in jajca,
– mleko in mlečni izdelki,
– jajčne testenine,
– sadni sokovi in sirupi.
Kraj dobave je Fazanska 3, Portorož.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena - najnižja vrednost sku-
pine blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– meso - Mesnica in trgovina Damijani,
Lučano Damijani s.p., Zelenjavni trg 1,
6330 Piran,

– perutnina - Mercator Degro d.d., Obala
144, 6320 Portorož,

– mesni izdelki - Mesnica in trgovina Da-
mijani, Lučano Damijani s.p., Zelenjavni trg
1, 6330 Piran,

– sadje in suho sadje - KZ Agraria
Koper, z.o.o., Ulica 15. maja 17, 6000
Koper,

– zelenjava in jajca - KZ Agraria Koper,
z.o.o., Ulica 15. maja 17, 6000 Koper,

– mleko in mlečni izdelki - Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljub-
ljana,

– jajčne testenine - Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škof-
ljica,

– sadni sokovi in sirupi - Fructal d.d.,
Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost:
– meso - 7,262.500 SIT,
– perutnina - 2,112.495 SIT,
– mesni izdelki - 986.600 SIT,
– sadje in suho sadje - 1,585.350 SIT,
– zelenjava in jajca - 2,324.950 SIT,
– mleko in mlečni izdelki 2,242.856,20

SIT,
– jajčne testenine - 749.971 SIT,
– sadni sokovi in sirupi - 396.463 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– meso - 8,308.450 SIT, 7,262.500

SIT,
– perutnina - 2,256.200 SIT, 2,112.495

SIT,
– mesni izdelki - 1,010.118 SIT,

986.600 SIT,
– sadje in suho sadje - 2,682.780 SIT,

1,585.350 SIT,
– zelenjava in jajca - 3,165.125 SIT,

2,324.950 SIT,
– mleko in mlečni izdelki -

2,363.020,16 SIT, 2,242.856,20 SIT,
– jajčne testenine - 1,500.804,60 SIT,

749.971 SIT,
– sadni sokovi in sirupi - 514.613 SIT,

396.463 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: za skupine blaga:
– kruh in pekovsko pecivo,
– zamrznjene ribe,
– zamrznjena zelenjava,
– ostalo prehrambeno blago
je naročnik prejel samo po eno pravilno

ponudbo, zato je navedene skupine blaga
oddal po postopku oddaje naročil male vre-
dnosti v skladu s 125. členom ZJN in inter-
nim aktom o oddaji naročil male vrednosti.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 52 z dne 22. 6. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2002.

Vrtec Morje Lucija

Št. 562/02 Ob-76196
1. Naročnik: Vrtec Koper.
2. Naslov naročnika: Kettejeva 13,

6000 Koper, tel. 05/613-10-00, faks
05/627-25-48.

3. Datum izbire: 1. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: prehrambeno blago po posamez-
nih sklopih (sukcesivna dobava blaga od
1. 8. 2002 do 31. 5. 2003), vse enote
naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z razpisno doku-
mentacijo (najnižja cena pri izpolnjevanju
vseh razpisnih pogojev).
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1 - jajca: D. Ceglar s.p., Proiz. in
prod. konz. jajc, Vrtine 11, 62?6 Pobegi,

– sklop 2 - sadni sokovi: Nektar d.o.o.,
Brnčičeva 3, 1231 Ljubljana-Črnuče.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1 - jajca: 465.000 SIT,
– sklop 2 - sadni sokovi: 1,490.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1 - jajca: 1,
– sklop 2 - sadni sokovi: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1 - jajca: 532.014 SIT (edini

ponudnik - ponovni razpis),
– sklop 2 - sadni sokovi: 1,344.231 SIT,

1,298.700 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: 12. 8. 2002.
Vrtec Koper

Ob-76198
1. Naročnik: Osnovna šola Prule.
2. Naslov naročnika: Prule 13, 1000

Ljubljana, tel. 01/251-84-68, telefaks
01/425-60-26.

3. Datum izbire: 31. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava opreme za šolsko kuhinjo,
Osnovna šola Prule, Prule 13, 1000
Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 70 točk, strokovna
priporočila/reference do 5 točk, rok doba-
ve do 15 točk, plačilni rok do 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema
d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana, Komin
Inženiring d.o.o., Pod Hribom 55, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: Lesnina MG
oprema d.d. – 8,928.000 SIT, Komin Inže-
niring d.o.o. – 2,680.465,20 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 15,748.842 SIT, 14,202.840 SIT.
11. Morebitne druge informacije o

naročilu:  ena  ponudba  je  bila  nepopol-
na in je bila izločena iz nadaljnje obrav-
nave.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2002.

Osnovna šola Prule

Št. 524/02 Ob-76220
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. 8. 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. 9. 2002 do 31. 10.

2002, Psihiatrična bolnišnica Vojnik in De-
lovna enota Ravne.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudbenega predračuna za posamezno sku-
pino.

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: Vrtnarstvo Celje, d.o.o.,
Ljubljanska cesta 93, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost:
– 1. skupina: 849.088,45 SIT,
– 2. skupina: 1,038.963,45 SIT,
– 3. skupina: 3,982.925,55 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: 988.250,63 SIT,

849.088,45 SIT,
– 2. skupina: 1,257.965,53 SIT,

1,038.963,45 SIT,
– 3. skupina: 4,233.879,40 SIT,

3,982.925,55 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 74 z dne 21. 9. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 8. 2002.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 02/02 Ob-76237
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,

1505 Ljubljana, faks 25-15-516.
3. Datum izbire: 11. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 135 osebnih računalnikov in 9 de-
lovnih postaj, 100 monitorjev, 13 note-
snikov in 32 tiskalnikov - Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: objavljena v razpisni doku-
mentaciji; izbrani ponudnik je dosegel naj-
večje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ITS Intertrade sistemi
d.o.o., Liko Pirs d.o.o. in Skupina Atlantis
d.o.o.

7. Pogodbena vrednost:
79,937.582,69 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 10; pravil-
nih 6.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

1. in 3. sklop: 57.013,633,46 SIT,
50,292.195,11 SIT;

2. sklop: 21,950.429,02 IST,
15,810.000 SIT,

4. sklop: 14,999.604 SIT, 9,459.650,69
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: 14. 8. 2002.

Banka Slovenije

Št. 2337 Ob-76238
1. Naročnik: Dom upokojencev Kranj.
2. Naslov naročnika: Cesta 1. maja 59,

Kranj, faks 04/23-31-332, 04/280-13-00.
3. Datum izbire: 26. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago; Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,

Naklo – sveža zelenjava, olje, – sveže in
sušeno sadje, mešano blago in diabetična
hrana,

– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, Ptuj
– perutnina,

– Kolinska d.d. Kolinska ulica 1, Ljublja-
na – koncentrati,

– Mercator Gorenjska d.d., Kidričeva ce-
sta 54, Škofja Loka – sadni sokovi, mineral-
ne vode, vino, sirupi,

– Brumec  -  Ručigaj  d.o.o.,  Testeno-
va  55,  Mengeš  –  ribe  in  zmrznjena
zelenjava,

– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva
63, Ljubljana – mleko in mlečni izdelki,

– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenska ce-
sta 442, Škofljica – testenine,

– Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
Lesce – kruh in pekarsko pecivo,

– Jem Jesenice d.d., Spodnji Plavž 14,
Jesenice – sveže meso in drobovina,

– Gruda - Jurmes d.d., C. Leona Do-
brotniška 15, Šentjur – sveže meso in dro-
bovina,

– Anton Arvaj, s.p., – Mesarija Britof 25,
Kranj – mesni izdelki,

– Žito d.d., Šmartinska 154, Ljubljana –
mlevski izdelki.

7. Pogodbena vrednost:
– Živila Kranj d.d. – 6,061.813,50 SIT,
– Perutnina Ptuj d.d. – 3,077.479 SIT,
– Kolinska d.d. – 2,748.207,70 SIT,
– Mercator Gorenjska d.d. –

2,622.422,10 SIT,
– Brumec - Ručigaj d.o.o. –

1,865.006,50 SIT,
– Ljubljanske mlekarne d.d. –

7,507.988,70 SIT,
– Pekarna Pečjak d.o.o. – 810.044,073

SIT,
– Žito Gorenjka, d.d. – 2,625.000 SIT,
– Jem Jesenice d.d. – 7,010.525,50

SIT,
– Gruda Jurmes d.d. – 7,753.960 SIT,
– Anton Arvaj s.p. - mesarija –

2,552.460,50 SIT,
– Žito, d.d. – 712.760 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. skupina blaga: sveža zelenjava: Mer-

cator Gorenjska d.d. – 1,254.314 SIT, Živi-
la Kranj d.d., – 672.171 SIT,

– 2. skupina blaga: perutnina: Gruda -
Jurmes d.d. – 3,563.950 SIT, Perutnina
Ptuj, d.d. – 3,077.479 SIT;

3. skupina blaga: koncentrati: Živila Kranj
d.d. – 2,759.320 SIT, Kolinska d.d. –
2,748.207,70 SIT;

4. skupina blaga: konzervirano sadje:
Kolinska, d.d. – 1,441.446,42 SIT, Merca-
tor Gorenjska, d.d. – 1,095.173,10 SIT;

5. skupina blaga: olje: Oljarica Kranj d.d.
– 907.620 SIT, Živila Kranj d.d. –
845.652,50 SIT;

6. skupina balga: sirupi: Kolinska d.d. –
796.329,24 SIT, Mercator Gorenjska d.d.
– 618.712 SIT;

7. skupina blaga: sadni sokovi, mineral-
ne vode, vino: Živila Kranj d.d. – 965.168
SIT, Mercator Gorenjska d.d. – 908.537
SIT;

8. skupina blaga: zmrznjena zelenjava:
Mercator Gorenjska d.d. – 2,240.187 SIT,
Brumec - Ručigaj d.o.o. – 1,559.796 SIT;

9. skupina blaga: sveže in sušeno sadje:
Mercator Gorenjska d.d. – 3,232.140 SIT,
Živila Kranj d.d. – 2,285.769,50 SIT;

10. skupina blaga: mleko in mlečni iz-
delki: Mlekarna Celeia, d.o.o. –
7,509.615,60 SIT, Ljubljanske mlekarne
d.d. – 7,507.988,70 SIT,;

11. skupina blaga: testenine: Žito d.d. –
893.800 SIT, Pekarna Pečjak d.o.o. –
810.044,73 SIT;

12. skupina blaga: zmrznjene ribe: Živila
Kranj d.d. – 404.457,62 SIT, Brumec -
Ručigaj d.o.o. – 305.210,50 SIT;

13. skupina blaga: kruh in pekarsko pe-
civo: Žito d.d. – 2,782.800 SIT, Žito Gore-
njka d.d. – 2,625.000 SIT;

14. skupina blaga: sveže meso in dro-
bovina: Sipic d.o.o. – 8,025.365,25 SIT,
Jem Jesenice d.d. – 7,010.525,50 SIT,
Gruda - Jurmes d.d. – 7,753.960 SIT;

15. skupina blaga: mesni izdelki: Sipic
d.o.o. – 3,119.917,50 SIT, Arvaj Anton
s.p., - Mesarija, – 2,552.460,50 SIT;

16. skupina blaga: mešano blago in dia-
betična hrana: Mercator Gorenjska d.d. –
2,352.905 SIT, Živila Kranj d.d. –
2,258.220,50 SIT;

17. skupina blaga: mlevski izdelki: Mer-
cator Gorenjska d.d. – 987.995 SIT, Žito
d.d. – 712.760 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 41 z dne 25. 5. 2001,
Ob-49031.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2002.

Dom upokojencev Kranj

Št. 4/02 Ob-76242
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice

Vogrinec Maribor.

2. Naslov naročnika: Čufarjeva c. 9,
2000 Maribor, tel. 02/480-61-00.

3. Datum izbire: 5. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano za po-
trebe Doma upokojencev Danice Vogrinec
Maribor, Čufarjeva c. 9, 2000 Maribor in
njene enote Tabor, Veselova ulica 3, 2000
Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skupina I. – sadje in zelenjava – sveža,
jajca; S.p. Plod d.o.o., Preloga 25, 2316
Zg. Ložnica,

– skupina II. – jabolka; Pliberšek Silvo,
Vrbanjska 3, Kamnica,

– skupina III. – meso in drobovina; Me-
sarstvo Igor Bračič, s.p., Ulica Borcev za
severno mejo 29, 2000 Maribor,

– skupina IV. – mesni izdelki; Mesarstvo
Igor Bračič, s.p., Ulica Borcev za severno
mejo 29, 2000 Maribor,

– skupina V. – perutninsko meso; Me-
sarstvo Igor Bračič, s.p., Ulica Borcev za
severno mejo 29, 2000 Maribor,

– skupina VI. – splošno prehrambeno
blago; Mercator SVS, d.d., Rogozniška ce-
sta 8, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina I. – sadje in zelenjava – sveža,

jajca; 14,624.542 SIT,
– skupina II. – jabolka; 1,190.000 SIT,
– skupina III. – meso in drobovina;

30,548.000 SIT,
– skupina IV. – mesni izdelki;

10,142.250 SIT,
– skupina V. – perutninsko meso;

9,482.500 SIT,
– skupina VI. – splošno prehrambeno

blago; 28,446.305,21 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina I. – sadje in zelenjava – sveža,

jajca; 3,
– skupina II. – jabolka; 3,
– skupina III. – meso in drobovina; 6,
– skupina IV. – mesni izdelki; 6,
– skupina V. – perutninsko meso; 3,
– skupina VI. – splošno prehrambeno

blago; 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina I. – sadje in zelenjava – sveža,

jajca; 19,555.497,50 SIT; 14,624.542 SIT,
– skupina II. – jabolka; 1,740.000 SIT;

1,190.000 SIT,
– skupina III. – meso in drobovina;

35,000.540 SIT; 30,548.000 SIT,
– skupina IV. – mesni izdelki;

12,380.000 SIT; 10,142.250 SIT,
– skupina V. – perutninsko meso;

10,745.000 SIT; 9,482.500 SIT,
– skupina VI. – splošno prehrambeno

blago; 30,785.634 SIT; 28,446.305,21
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 2 z dne 11. 1. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2002.

Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor

Št. 4/02 Ob-76243
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice

Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva c. 9,

2000 Maribor, tel. 02/480-61-00.
3. Datum izbire: 5. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano za po-
trebe Doma upokojencev Danice Vogrinec
Maribor, Čufarjeva c. 9, 2000 Maribor in
njene enote Tabor, Veselova ulica 3, 2000
Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skupina I. – kruh in pekovsko pecivo;
Kruh – pecivo, d.d., Ulica Jožice Flander 2,
2000 Maribor,

– skupina II. – mlevski izdelki in testeni-
ne; Žito prehrambena industrija, d.d., Šmar-
tinska 154, 1000 Ljubljana,

– skupina V. – mleko in mlečni izdelki;
Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, Pet-
rovče,

– skupina VI. – zamrznjena zelenjava;
Brumec – Ručigaj, d.o.o., Testenova 55,
Mengeš,

– skupina VII. – zamrznjeni izdelki; Žito
prehrambena industrija d.d., Šmartinska
154, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina I. – kruh in pekovsko pecivo;

11,278.070 SIT,
– skupina II. – mlevski izdelki in testeni-

ne; 3,028.800 SIT,
– skupina V. – mleko in mlečni izdelki;

24,289.253 SIT,
– skupina VI. – zamrznjena zelenjava;

2,385.643,75 SIT,
– skupina VII. – zamrznjeni izdelki;

4,300.450 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina  I.  –  kruh  in  pekov-

sko pecivo; 3,
– skupina II. – mlevski izdelki in testeni-

ne; 3,
– skupina  V.  –  mleko  in  mlečni

izdelki; 2,
– skupina VI. – zamrznjena zelenjava; 2,
– skupina VII. – zamrznjeni izdelki; 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina I. – kruh in pekovsko pecivo;

17,845.545 SIT; 11,278.070 SIT,
– skupina II. – mlevski izdelki in testeni-

ne; 3,082.155 SIT; 3,028.800 SIT,
– skupina V. – mleko in mlečni izdelki;

25,059.166 SIT; 24,289.253 SIT,
– skupina VI. – zamrznjena zelenjava;

2,393.860 SIT; 2,385.643,75 SIT,
– skupina VII. – zamrznjeni izdelki;

4,579.242,50 SIT; 4,300.450 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 99 z dne 7. 12. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2002.

Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor

Št. 404-08-99/2002-11 Ob-76266
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

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

3. Datum izbire: ponudnika se ne izbe-
re. 11. 7. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: izolirni dihalni aparati, skladišče UR-
SZR, Obvozna b.š., Ljubljana-Šentvid.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudnika se ne izbere, ker
je prispela le ena pravilna ponudba.

Razlogi za nepravilnost ostalih ponudb:
1 dan neporavnanih obveznosti; potrdilo,
izdano s strani Ministrstva za pravosodje –
Kazenska evidenca, ki se nanaša na pravno
osebo, ampak je priloženo potrdilo Okraj-
nega sodišča, ki se nanaša na fizično ose-
bo; blago ne ustreza tehničnim zahtevam
naročnika po ločenem varovanju signalne
naprave in manometra; ni priloženo dokazi-
lo o izpolnjevanju norme EN 137; pljučni
regulator za reševalno masko nima podtlač-
nega sistema; ni priložen certifikat CE 158.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 87,664.872,96 SIT, 79,655.984
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: 19. 8. 2002.

Ministrstvo za obrambo

Ob-76267
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljub-

ljana.
2. Naslov naročnika: Studenec 48,

1260 Ljubljana Polje, tel. 01/58-72-100,
faks 01/52-84-618.

3. Datum izbire: sklep o izbiri 22. 7.
2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: pisarniški material. Kraj dobave je se-
dež naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edino merilo je bila cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Cankarjeva založba d. d., Kopitarjeva
2, Ljubljana,

– DZS d. d., Šmartinska 152, Ljubljana,
– Extra-lux d. o. o., C. na Brdo 49, Ljub-

ljana,
– Ilir d. o. o., Maurerjeva 29, Ljubljana,

– Silveco d. o. o., Seliškarjeva 36, Gro-
suplje.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je odvisna od naročnikovih potreb,
ki vnaprej niso natančno določljive.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: vsak posamičen artikel predstavlja
svoj sklop javnega naročila.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 8. 2002.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 8/02 Ob-76280
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, tel.
477-96-00.

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in servisiranje kompaktorja.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: prejeta samo ena pravilna
ponudba.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: javno naročilo se ne
odda, ker je bila predložena samo ena pra-
vilna ponudba.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
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: 16. 8. 2002.
Snaga d.o.o., Ljubljana

Ob-76282
1. Naročnik: Osnovna šola Nazarje.
2. Naslov naročnika: Zadrečka cesta

37, 3331 Nazarje, tel. 03/839-13-66, te-
lefaks 03/839-13-79.

3. Datum izbire: 2. avgust 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: sukcesivna dobava živil, Osnovna
šola Nazarje, Zadrečka cesta 37, 3331
Nazarje.

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: /,
2. sklop: ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o.,

Testenova 55, 1234 Mengeš,

3. sklop: mleko in mlečni izdelki:
3/1 – Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas

92, 3301 Petrovče,
3/2 – Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat

Maribor, Osojnikova 5, 2000 Maribor,
4. sklop: kruh, pekovski izdelki in sla-

ščice:
4/1 – Donats d.o.o., Bohovska cesta

21, 2311 Hoče,
4/2 – Žito d.d., Šmatinska 154, 1529

Ljubljana,
5. sklop: žito in mlevski izdelki:
5/1 – Žito d.d., Šmartinska 154, 1529

Ljubljana,
5/2 – Žana d.d. Žalec, Mestni trg 2,

3310 Žalec,
5/3 – Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,

1544 Ljubljana,
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice:

Era d.d. Velenje, Prešernova 10, 3504 Ve-
lenje,

7. sklop: konzervirani izdelki:
7/1 – Era d.d. Velenje, Prešernova 10,

3504 Velenje,
7/2 – Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,

1544 Ljubljana,
8. sklop: zamrznjena živila:
8/1 – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica,
8/2 – Brumec-Ručigaj d.o.o., Testeno-

va 55, 1234 Mengeš,
9. sklop: sadni sokovi in sirupi:
9/1 – Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270

Ajdovščina,
9/2 – Greda d.o.o. Mirna, Pod Radovni-

co 3, 8233 Mirna,
10. sklop: olja in izdelki: Žana d.d. Ža-

lec, Mestni trg 2, 3310 Žalec,
11. sklop: ostalo prehrambeno blago:
11/1 – Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,

1544 Ljubljana,
11/2 – Žana d.d. Žalec, Mestni trg 2,

3310 Žalec,
11/3 – Era d.d. Velenje, Prešernova 10,

3504 Velenje.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: /,
2. sklop: 89.621 SIT,
3. sklop:
3/1 – 1,877.198,82 SIT,
3/2 – 1,979.122,32 SIT,
4. sklop:
4/1 – 2,607.626,07 SIT,
4/2 – 2.545.893,00 SIT,
5. sklop:
5/1 – 191.849 SIT,
5/2 – 328.692,SIT,
5/3 – 42.584,22 SIT,
6. sklop: 1,518.468,35 SIT,
7. sklop:
7/1 – 850.494,83 SIT,
7/2 – 854.708,58 SIT,
8. sklop:
8/1 – 318.838,10 SIT,
8/2 – 576.612,40 SIT,
9. sklop:
9/1 – 207.732,88 SIT,
9/2 – 114.981,05 SIT,
10. sklop: 258.657,30 SIT,
11. sklop:
11/1 – 531.449,83 SIT,
11/2 – 1,403.442,38 SIT,
11/3 – 1,532.493,52 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
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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. 5/89 Ob-76180
1. Naročnik: Komunala Koper,

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,

6000 Koper, telefaks 05/66-33-706, tel.
05/66-33-761.

3. Datum izbire: 12. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba pripravljalnih –
zemeljskih del za center za ravnanje z
odpadki v Kopru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila so: ponudbena cena,
garancijski rok, plačilni pogoji, rok izvršitve
del, izbrani izvajalec je ponudil najnižjo po-
nudbeno ceno, najdaljši garancijski rok in
najugodnejše plačilne pogoje.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Grafist d.o.o., Ankaran-
ska 7, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 208,962.390
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 251,985.506,70 SIT, 208,962.390 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: 5/52.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 8. 2002.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Št. 2 Ob-76184
1. Naročnik: Nafta Lendava, proizvod-

nja naftnih derivatov, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rudarska ul. 1,

9220 Lendava.
3. Datum izbire: 15. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: ekološka sa-

nacija rudarskih objektov in naprav za
pridobivanje ogljikovodikov v RS, letni
načrt za leto 2002, gradbena in zemelj-
ska dela, sklop aktivnosti B.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ravnanje z odpadki – vplivnost 10%,
– mehanizacija in organizacija del – vpliv-

nost 5%,
– kvalifikacije ponudnika (in podizvajal-

cev)– vplivnost 5%,
– reference vodje in sodelujočih delav-

cev – vplivnost 5%,
– terminski plan izvedbe – vplivnost

20%,
– cena izvedbe razpisanih del – vpliv-

nost 50%,
– način plačila – vplivnost 5%.

9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: /,
2. sklop: 89.621 SIT, 89.621 SIT,
3. sklop: 1,979.122,32 SIT,

1,877.198,82 SIT,
4. sklop: 3,114.212,19 SIT, 2,454.893

SIT,
5. sklop: 341.594,15 SIT, 42.584,22

SIT,
6. sklop: 1,518.468,35 SIT,

1,518.468,35 SIT,
7. sklop: 940.546,54 SIT, 850.494,83

SIT,
8. sklop: 775.200,38 SIT, 318.838,10

SIT,
9. sklop: 232.736,84 SIT, 114.981,05

SIT,
10. sklop: 309.734,67, SIT, 258.657,30

SIT,
11. sklop: 1,532.493,53, SIT, 5.377,26

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
pogobah obvezal, da bo od vsakega doba-
vitelja dobavil blago najmanj v višini 20%
orientacijske pogodbene vrednosti. Za 1.
sklop naročnik ni izbral ponudnika, ker je
po pregledu ponudb ostala samo ena po-
polna ponudba.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. avgust 2002.

Osnovna šola Nazarje

Št. 6/2002 Ob-76296
1. Naročnik: Žale javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,

Ljubljana.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava dveh večnamenskih tovornih
vozil.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javni razpis za dobavo dveh
večnamenskih tovornih vozil ni uspel, ker ni
bil izpolnjen pogoj dveh pravilnih in samo-
stojnih ponudb.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 0.
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: Ur. l. RS, št. 59 z dne 5. 7. 2002,
Ob-73335.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 8. 2002.

Žale d.o.o., Ljubljana

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Jožef Hozjan s.p. Stori-
tve s težko gradbeno mehanizacijo, prevoz-
ništvo in gradbena dela, Velika Polana
115/a, 9225 Velika Polana.

7. Pogodbena vrednost: 30,726.660
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal proizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 52,821.252 SIT, najnižja ponudba
30,726.660 SIT

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2002.

Nafta Lendava, d.o.o.

Št. 351-03/02 Ob-76235
1. Naročnik: Občina Vuzenica.
2. Naslov naročnika: Mladinska ulica 1,

2367 Vuzenica, tel. 02/879-12-20, faks
02/879-12-21.

3. Datum izbire: 20. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija strehe na
Osnovni šoli Vuzenica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, doseda-
nje izkušnje, obseg izvedenih del v zadnjih
treh letih. Ponudnik je zbral največje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Rad-
lje ob Dravi, d.d., Mariborska cesta 40,
2360 Radlje ob Dravi.

7. Pogodbena vrednost: 24,014.382,70
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,539.187 SIT in 24,014.382,70 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: 14. 8. 2002.
Občina Vuzenica

Št. 02/02 Ob-76236
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

nje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta

37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.

3. Datum izbire: 23. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba kanalizacije Hra-
stovec – sekundarni del.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: po razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: NIVIG Josip Petrak s.p.,
Stantetova 13, 3320 Velenje.
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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. 053-01-02/015 Ob-76176
1. Naročnik: Agencija za energijo RS.
2. Naslov naročnika: Svetozarevska 6,

2000 Maribor, tel. 02/229-42-61, faks
02/229-42-70.

3. Datum izbire: 22. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitve: podpora

Agenciji za energijo RS pri pripravi kon-
zultacijskega dokumenta in posvetoval-
nem postopku (priprava strokovne podpore
v procesu postavljanja srednjeročnega regu-
lativnega okvirja za določanje cen za upora-
bo elektroenergetskih omrežij).

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: postopek je bil izpeljan na podlagi
določil 2. točke prvega odstavka 20. člena

7. Pogodbena vrednost:
115,779.686,89 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4,
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 174,481.185,11 SIT, 115,779.686,89
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: 12. 4. 2002.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 8. 2002.

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Velenje

Ob-76239
1. Naročnik: Dom starejših občanov No-

vo mesto.
2. Naslov naročnika: Šmihel 1, 8000

Novo mesto, telefon: 07/371-99-11, faks:
07/371-99-44, e-mail: dso-nm@siol.net.

3. Datum izbire: 4. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: vzdrževalna dela na stre-
hi Doma starejših občanov Novo mesto,
Šmihel 1.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na podlagi meril iz razpisne
dokumentacije je izbrani ponudnik zbral naj-
višje število točk – 90 (cena, kvaliteta, ga-
rancijski rok in rok izvedbe del)).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Malkom Novo mesto
d.o.o., Košenice 86, Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 21,157.500
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 4,820.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,092.159,25 in 21,157.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve

faze omejenega postopka v Uradnem listu
Republike Slovenije, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2002.

Dom starejših občanov Novo mesto

Št. 344-52/02 Ob-76288
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270

Ormož, tel. 02/74-15-327.
3. Datum izbire: 10. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: modernizacija javne po-
ti Kog, št. 803-404, 803-401 - del in št.
803-403.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, referen-
ce, finančna usposobljenost.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Komunalno podjetje Or-
mož d.o.o., Hardek 21/c, Ormož.

7. Pogodbena vrednost: 28,993.050
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,518.532 SIT, 28,993.050 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: 19. 8. 2002.
Občina Ormož

Št. 344-54/02 Ob-76289
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270

Ormož, tel. 02/74-15-327.
3. Datum izbire: 10. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: modernizacija lokalne
ceste Sv. Tomaž–Trnovcl (II. in III. faza).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, referen-
ce, finančna usposobljenost.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Komunalno podjetje Or-
mož d.o.o., Hardek 21/c, Ormož.

7. Pogodbena vrednost: 28,585.358
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,861.156,94 SIT, 28,585.358 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: 19. 8. 2002.
Občina Ormož

Zakona o javnih naročilih po predhodno pri-
dobljenem mnenju Urada za javna naročila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Kema Consulting GmbH,
Dechenstrasse 10, 53115 Bonn, Nemčija

7. Pogodbena vrednost: 70.000 EURO.
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 pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 13. 8. 2002.
Agencija za energijo
Republike Slovenije

Št. 462-02/46-02/0520-010 Ob-76210
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije, General-
ni carinski urad.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.

3. Datum izbire: 2. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

biro opreme (fotokopirnih strojev, tele-
faksov in računskih strojčkov) se bo vršilo
po posameznih lokacijah v okviru carinskih
uradov v obdobju od 1. 10. 2002 do 1. 10.
2004.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za izbor najugodnejše
ponudbe so:

1. reference,
2. cena vzdrževanja biro opreme,
3. cena dela na uro,
4. odzivni čas,
5. možnost nadomestila uporabe enako-

vrednih strojev oziroma opreme v času da-
ljše okvare.

– merilo pod točko 1 (reference) pred-
stavlja 10% vrednosti,

– merilo pod točko 2 (cena vzdrževanja
biro opreme) predstavlja 50% vrednosti,

– merilo pod točko 3 (cena dela na uro)
predstavlja 30% vrednosti,

– merilo pod točko 4 (odzivni čas) pred-
stavlja 5% vrednosti,

– merilo pod točko 5 (možnost nadome-
stila uporabe enakovrednih strojev oziroma
opreme v času daljše okvare) predstavlja 5%
vrednosti.

ad 1) Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 10,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti od 10,000.001 SIT do 20,000.000
SIT 4 točke,

– za vsako predloženo referenco v vre-
dnosti od 20,000.001 SIT do 30,000.000
SIT 8 točk,

– za vsako predloženo referenco v vre-
dnosti nad 30,000.000 SIT 16 točk.

Ponudnik za predložene reference lahko
prejme največ 100 točk;

ad 2) Cena vzdrževanja biro opreme se je
preračunala v točke po naslednji formuli: Ce-
na vzdrževanja biro opreme v točkah = (mini-
malna cena vzdrževanja x 100)/ponujena ce-
na vzdrževanja.
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Najnižja cena vzdrževanja biro opreme je
prejela največje število točk.

ad 3) Cena dela na uro se je preračunala
v točke po naslednji formuli:

Cena dela na uro v točkah = (minimalna
cena dela na uro x 100)/ponujena cena dela
na uro.

Najnižja cena dela na uro je prejela najve-
čje število točk.

ad 4) Ponudnik prejme:
– za ponujeni odzivni čas 8 delovnih ur

od prvega klica stranke 25 točk,
– za ponujeni odzivni čas 6 delovnih ur

od prvega klica stranke 50 točk,
– za ponujeni odzivni čas 4 delovne ure

od prvega klica stranke 75 točk in
– za ponujeni odzivni čas 2 delovni uri od

prvega klica stranke 100 točk.
ad 5) Ponudnik prejme za ponujeno mož-

nost nadomestila uporabe enakovrednih stro-
jev oziroma opreme v času daljše okvare
100 točk. V primeru, da tega naročniku ne
nudi, prejme 0 točk.

Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje na-
ročnika in prejme največje skupno število
točk, je izbran kot najugodnejši ponudnik za
predmet javnega naročila, za katerega se je
prijavil.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: za vzdrževanje biro opreme
je bil izbran ponudnik AT Birotehna d.o.o.,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– za carinski urad Celje 496.392 SIT,
– za carinski urad Dravograd 193.680

SIT,
– za carinski urad Jesenice 714.216 SIT,
– za carinski urad Koper 929.652 SIT,
– za carinski urad Ljubljana 1,066.446

SIT,
– za carinski urad Maribor 362.859,28

SIT,
– za carinski urad Murska Sobota

763.320 SIT,
– za carinski urad Nova Gorica

528.979,20 SIT,
– za carinski urad Sežana 601.272 SIT,
– za Generalni carinski urad 61.400

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: pri vzdrževanju foto-
kopirnih strojev 10% del – 470.089,77 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– za carinski urad Celje 588.552 SIT in

496.392 SIT,
– za carinski urad Dravograd 254.148

SIT in 193.680 SIT,
– za carinski urad Jesenice 744.672 SIT

in 714.216 SIT,
– za carinski urad Koper 1,007.332,80

SIT in 929.652 SIT,
– za carinski urad Ljubljana

1,388.056,80 SIT in 1,066.446 SIT,
– za carinski urad Maribor 543.076,68

SIT in 362.859,28 SIT,
– za carinski urad Murska Sobota

947.400 SIT in 763.320 SIT,
– za carinski urad Nova Gorica

658.660,80 SIT in 528.979,20 SIT,
– za carinski urad Sežana 741.564 SIT

in 601.272 SIT,
– za Generalni carinski urad 184.080 SIT

in 61.400 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 14. 8. 2002.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Ob-76221
1. Naročnik: Občina Jezersko.
2. Naslov naročnika: Zgornje Jezersko

57, 4206 Zgornje Jezersko, tel.
04/254-51-10, telefaks 04/254-51-11.

3. Datum izbire: 30. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje pre-

vozov šolskih otrok.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena do 70 točk, strokovna
priporočila/reference do 5 točk, plačilni po-
goji do 5 točk, komercialni popust do 10
točk, zagotovitev nadomestnega vozila v pri-
meru okvare do 10 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Alpetour – potovalna agenci-
ja d.d., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 31,110.869
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 50,439.554 SIT, 31,110.869 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 14. 8. 2002.
Občina Jezersko

Št. 603-1/02 Ob-76224
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,

8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.

3. Datum izbire: 4. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozi

osnovnošolskih otrok v Občini Metlika -
za OŠ Metlika za dobo od 1. 9. 2002 do
31. 8. 2005.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 80%, plačilni rok 10%,
reference 5%, povprečna starost vozil 5%.
Ponudnik je pri vrednotenju ponudb zbral
največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Integral Voznik d.o.o., Pre-
vozi, servis in storitve, Podbevškova 2, 8000
Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 19,699.200
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,924.944 SIT, 19,906.560 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 8. 2002.

Občina Metlika

Št. 1/2002 Ob-76241
1. Naročnik: Hydrovod d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 38,

1330 Kočevje, faks 8938-184, tel.:
8938-170.

3. Datum izbire: 11. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje,

preizkus in državno žigosanje vodome-
rov ABB.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe-
nega predračuna.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vodi Gorica d.d. Kromberk,
Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 12,803.663
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,345.955,80 SIT, 12,803.663 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 13. 8. 2002.
Hydrovod d.o.o.

Ob-76269
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije 4,

3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska
7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 2. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

gradbeno - tehničnega dela študije vari-
ant na odseku Jagodje - Lucija in izdela-
va končnega elaborata s predlogom naj-
primernejše variante.

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 naro-
čilo dodeljeno: Investbiro Koper d.d., Trg
Brolo 12, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 14,384.400
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,716.400 SIT in 13,604.910 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudba ponudnika z najnižjo ponud-
beno ceno ni bila izbrana, ker je nepravilna.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 8. 2002.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
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Javni razpisi

Ob-76374
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nija in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju skupnosti ukrepov o finančni,
tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 56/93), v zvezi z 9. točko prvega
odstavka 55. člena Zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97) ter 117. in 118.
členom Pravil in postopkov Evropske unije
za izvedbo javnih razpisov, objavlja RS, Mi-
nistrstvo za gospodarstvo, Agencija RS za
regionalni razvoj

javni razpis
za izvedbo projekta EMERGING

EU/gradbena dela v Kranju
1. Postopek: lokalni razpis brez omeji-

tev.
2. Program: Phare CBC Slovenija – Av-

strija 2000, št. 0009.
3. Financiranje: SL-0009.02.02.
4. Naročnik: Republika Slovenija, Ministr-

stvo za gospodarstvo, Agencija RS za regio-
nalni razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

Pogodba
5. Opis projekta: Projekt EMERGING

EU/gradbena dela v Kranju, zajema gra-
dnjo stavbe, ki bo v regiji omogočila
izvajanje one-stop-shop aktivnosti za pomoč
malim in srednjim podjetjem. Razpisana dela
vključujejo gradbena, obrtniška ter inštala-
cijska dela v tretjem nadstropju omenjene-
ga objekta, za ureditev prostorov Regional-
ne razvojne agencije za Gorenjsko.

6. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop: EMERGING EU/gradbena dela v
Kranju, št. SL-0009.02.02.

Pogoji za sodelovanje na razpisu
7. Primernost in pravilo izvora: na razpi-

su lahko enakopravno sodelujejo fizične in
pravne osebe (posamezno ali na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzor-
cij) iz držav članic Evropske Unije ter držav
in območij ki jih pokriva in/ali določa Pre-
dpis ali posebna določila, ki se uporabljajo
za PHARE program, iz katerega bo pogod-
ba financirana. Vse blago ki bo dobavljeno v
okviru pogodbe mora izvirati iz teh držav.

8. Osnova za izločitev: ponudniki morajo
predložiti izjavo, da niso v enem od po-
stopkov ali stanj navedenem v Priročniku za
pogodbe z zunanjimi partnerji, odstavek 2.3
(na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).

9. Število ponudb: ponudniki (vključno s
povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sode-
lujejo na osnovi skupnega nastopa – joint
venture/konzorcij in podizvajalci) lahko
predložijo samo eno ponudbo za predpisa-
ni sklop. Delne ponudbe za predpisani sklop
se ne bodo upoštevale. Ponudniki lahko k
svoji osnovni ponudbi za dela, kot so do-
ločena v razpisni dokumentaciji predložijo
tudi variantno rešitev za predpisani sklop.

10. Garancija za resnost ponudbe: po-
nudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v znesku naj-
manj 3% ponudbene cene brez davkov, v
EUR. Garancija za resnost ponudbe bo neu-

spešnim ponudnikom vrnjena po zaključku
postopka javnega razpisa in uspešnemu(im)
ponudniku(om) po podpisu pogodbe s stra-
ni vseh pogodbenih partnerjev. Garancija
mora biti veljavna najmanj še 120 po datu-
mu odpiranja ponudb.

11. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu po-
godbe predložiti garancijo za dobro izve-
dbo del v višini 10% pogodbene vrednosti,
v EUR. Garancija mora biti predložena v 30
dneh od dneva, ko ponudnik prejme od
naročnika podpisano pogodbo v podpis. V
primeru, če izbrani ponudnik ne predloži
take garancije v predpisanem roku, bo po-
godba nična. Pripravljena je lahko nova po-
godba in poslana v podpis drugemu najugo-
dnejšemu, ustreznemu ponudniku.

12. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča: za zainteresirane ponudnike bo
organiziran informativni sestanek in ogled
gradbišča na dan, 30. 9. 2002 ob 11. uri,
na naslovu: BSC Kranj, Regionalna razvoj-
na agencija Gorenjske, Stritarjeva 5, 4000
Kranj.

13. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponu-
db.

14. Skrajni rok za dokončanje del: dela
se lahko pričnejo, ko bo končana podaljša-
na III. faza gradnje na celotnem objektu in
morajo biti končana v roku 4 mesecev po
izdaji Pisma o uvedbi v delo.

Merila za ugotavljanje sposobnosti po-
nudnikov in izbor najugodnejše ponudbe

15. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov

Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim mi-
nimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko pa
jih presegajo:

– ponudnik mora biti sposoben izvesti
najmanj 70% razpisanih del, če nastopa sa-
mostojno ali 50% del, če je vodilni partner v
konzorciju;

– letni promet gradbenih del vsako leto
v letih 1998, 1999 in 2000 mora presegati
800.000 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v za-
dnjih 3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po na-
ravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi
deli;

– dostop do posojila, ki mora presegati
100.000 EUR.

16. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be: izbrana bo najbolje ocenjena ponudba z
najnižjo ceno.

Postopek razpisa
17. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na

naslednjem naslovu: BSC Kranj, Regional-
na razvojna agencija Gorenjske, Stritarjeva
5, 4000 Kranj, ob predložitvi dokazila o
vplačilu stroškov za razpisno dokumenta-
cijo v višini 350 EUR na račun: Gorenjska
banka d.d. Kranj, SWIFT CODE GORESI2X
27620-117338/3 (za tuje ponudnike) ali v
SIT na transakcijski račun št.
07000-0000061976 pri Gorenjski banki
d.d. Kranj (za domače ponudnike), s pripi-
som “Za razpisno dokumentacijo EMER-
GING EU/gradbena dela v Kranju”. Za
vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni
tečaj Banke Slovenije na dan objave razpisa

v Uradnem listu Republike Slovenije. Stro-
ški dokumentacije ne vključujejo stroškov
dostave. Ponudbe morajo biti predložene
na način in v obliki, kot je predpisano v
navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni do-
kumentaciji.

Ponudniki morajo morebitna vprašanja
v zvezi s tem razpisom poslati pisno na
naslov BSC Kranj, Regionalna razvojna
agencija Gorenjske, Stritarjeva 5, 4000
Kranj, tel. +386/4/20-15-410, faks
+386/4/20-15-420 (z navedbo številke
objave iz 1. točke) v roku najkasneje 21
dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je
določen v 19. točki. Naročnik mora odgo-
voriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku
najkasneje 11 dni pred rokom za oddajo
ponudb.

18. Rok za oddajo ponudb: ponudbe
morajo biti oddane najkasneje do 5. 11.
2002, do 10. ure po lokalnem času, na
naslednji naslov: BSC Kranj, Regionalna
razvojna agencija Gorenjske, Stritarjeva 5,
4000 Kranj, odgovorna oseba: Lidija Zeme,
tel. +386/4/20-15-410, faks
+386/4/20-15-420.

Katerakoli ponudba prejeta po tem roku,
ne bo obravnavana.

Popolne ponudbe morajo biti oddane v
angleškem jeziku, na ovojnici mora biti ja-
sno označeno: “Do not open – for tender
EMERGING EU/WORKS II. – Kranj, No.
SL-0009.02.02” in “Ne odpiraj – ponudba
na razpis EMERGING EU / gradbena dela v
Kranju, št. SL-0009.02.02”.

19. Odpiranje ponudb: odpiranje ponu-
db bo javno, dne 5. 11. 2002, ob 11. uri
po lokalnem času, na zgoraj navedenem
naslovu.

20. Pravna osnova: PHARE: Council
Regulation (EEC), št. 3906/89, z dne 18.
12. 1989, Economic aid to Certain Coun-
tries of Central and Eastern Europe.

Ministrstvo za gospodarstvo
Agencija RS za regionalni razvoj

Ob-76375
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement betwe-
en the Government of Republic of Slovenia
and European Commission on implementa-
tion of measures on financial, technical and
other forms of co-operation (OG RS, No.
56/93), referring to Public Procurement
Law, section 9, paragraph 1 of article 55
(OG RS, No. 24/97) and according to Arti-
cles 117 118 of the European Union Regu-
lations and Procedures of Public Tender
Performed the Republic of Slovenia, The
Ministry of Economy, National Agency for
Regional Development announces

Works Procurement Notice
Title: EMERGING EU/WORKS II. – Kranj

Location: – Kranj, Gorenjska region,
Slovenia

1. Procedure: open Local Tender.
2. Programme: Phare CBC Slovenia-Au-

stria 2000, No. SL-0009.
3. Financing: Budget line

SL-0009.02.02.
4. Contracting authority: Republic of Slo-

venia, The Ministry of Economy, National
Agency for Regional Development, Kotniko-
va 28, 1000 Ljubljana.
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Contract specification
5. Contract description: the project

EMERGING EU/WORKS II.-Kranj will be lo-
cated in Kranj, which is the centre of Go-
renjska, border region with Austria. As priori-
ty the construction will enable implementa-
tion of one-stop-shop activities of regional
partners active in SME supporting activities.
Proposed construction works will consist of
building 440 m2 of new infrastructure. Works
will include craft works, installation and fi-
nishing works on the 3rd floor of the buil-
ding, where the premises for Regional Deve-
lopment Agency of Gorenjska are intended.

6. Number and titles of Lots: single lot:
EMERGING EU/WORKS II. – Kranj, No.
SL-0009.02.02.

Conditions of participation
7. Eligibility and rule of origin: participa-

tion is open on equal terms to all natural and
legal persons [participating either individual-
ly or in a grouping (consortium) of tende-
rers] of the Member States and the coun-
tries and territories of the regions covered
and/or authorised by the Regulation or
other specific instruments applicable to the
PHARE programme under which the con-
tract is financed (see also item 21 below).
All goods provided for this contract must
originate in these countries.

8. Grounds for exclusion: tenderers
must provide a declaration that they are not
in any of the situations listed in Section 2.3
of the Manual of Instructions for External
Relations contracts (available from the fol-
lowing Internet address:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/
home_en.htm).

9. Number of tenders: tenderers (inclu-
ding firms within the same legal group, other
members of the same consortium, and
sub-contractors) may submit only one ten-
der. Tenders for parts of a lot will not be
considered. Tenderers may not provide a
tender for a variant solution in addition to
their tender for the works required in the
tender dossier.

10. Tender guarantee: tenderers must
provide a tender guarantee in an amount of
not less than 3% of tender price excluding
taxes in EUR when submitting their tender.
This guarantee will be released to unsuc-
cessful tenderers once the tender procedu-
re has been completed and to the succes-
sful tenderer(s) upon signature of the con-
tract by all parties. The tender guarantee
shall have validity of not less than 120 days
from the date of opening the tenders.

11. Performance guarantee: the succes-
sful tenderer will be requested to provide a
performance guarantee of 10% of the con-
tract value in euro when countersigning the
contract. This must be delivered within 30
days after receipt by the tenderer of the
contract signed by the Contracting Authori-
ty. If the selected tenderer fails to provide
such a guarantee within this period, the con-
tract will be void and a new contract may be
drawn up and sent to the tenderer which
has submitted the next lowest, compliant
tender.

12. Information meeting and/or site vi-
sit: for information to prospective tenderers
the Employer will hold a site visit and a
clarification meeting. Venue will on 30th of

September 2002 at 11:00 hrs local time in
premises of BSC Kranj, Regional Develop-
ment Agency of Gorenjska, Stritarjeva 5,
4000 Kranj.

13. Tender validity: tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadli-
ne for submission of tenders.

14. Maximum delivery period: the Works
cannot start before the extended III. phase
of construction of the building is finished
and must be completed within 4 months
after the issue of the Letter of Commence-
ment.

Selection and award criteria
15. Selection criteria
Tenders should be submitted only by

companies and natural persons meeting the
minimum qualifying criteria including, but not
limited to:

– a sole tenderer shall have the ability to
carry out at least 70% of the contract works
by his own means; in case of a Joint Ventu-
re/Consortium the leading partner shall
have the ability to carry out at least 50% of
the contract works;

– each individual annual turnover in con-
struction works for the years 1998, 1999
and 2000 should exceed EUR
800,000.00;

– successful experience as a prime con-
tractor in construction of at least 4 projects
of the same nature and complexity compa-
rable to the tendered works during last 3
years;

– access to credit line which should
exceed EUR 100,000.00

16. Award criteria: the Evaluation Com-
mittee shall select the Tenderer whose Ten-
der has been determined to meet the admi-
nistrative and technical criteria and has of-
fered the lowest price.

Tendering
17. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the

following address: BSC Kranj, Regional De-
velopment Agency of Gorenjska, Stritarjeva
5, 4000 Kranj, against the proof that a
non-refundable tender fee of EUR 350.00,
which excludes courier delivery, has been
credited to the Gorenjska banka d.d. Kranj,
SWIFT CODE GORESI2X
27620-117338/3 (for foreign Tenderers) or
in SIT to the transaction account No
07000-0000061976 at Gorenjska banka
d.d. Kranj (for local tenderers), with the noti-
ce “For tender dossier Dossier EMERGING
EU/WORKS II. – Kranj”. For the payments
the selling exchange rate issued by the Bank
of Slovenia on the day of the announcement
in the Official Gazette of the Republic of
Slovenia is relevant. The tender dossier is
also available for inspection at the premises
of the Beneficiary BSC Kranj, Regional De-
velopment Agency of Gorenjska, Stritarjeva
5, 4000 Kranj. Tenders must be submitted
using the standard tender form included in
the tender dossier, whose format and in-
structions must be strictly observed.

Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
BSC Kranj, Regional Development Agency
of Gorenjska, Stritarjeva 5, 4000 Kranj, Tel.
No. +386/4/20-15-410, Fax No
+386/4/20-15-420 (mentioning the Publi-
cation reference shown in item 1) at least

21 days before the deadline for submission
of tenders given in item 19. The Contrac-
ting Authority must reply to all tenderers’
question at least 11 days before the deadli-
ne for submission of tenders.

18. Deadline for submission of tenders:
tenders must be delivered at the latest on 5th

of November 2002 at 10:00 hrs local time to
the following address: BSC Kranj, Regional
Development Agency of Gorenjska, Stritarjeva
5, 4000 Kranj, responsible person: Ms Lidija
Zeme, Tel. No. +386/4/20-15-410, Fax. No.
+386/4/20-15-420.

Any tender received after this deadline
will not be considered.

The complete Tender in English langua-
ge must be received in sealed envelopes,
which shall be delivered by hand or by regi-
stered mail, clearly marked: “Do not open –
for tender EMERGING EU/WORKS II. –
Kranj, No. SL-0009.02.02” and “Ne odpi-
raj – ponudba na razpis EMERGING
EU/gradbena dela v Kranju, št.
SL-0009.02.02”.

20. Tender opening session: tenders will
be opened on the same day, at the same
address at 11:00 hrs local time.

21. Legal basis: PHARE: Council Regu-
lation (EEC) No 3906/89 of 18 December
1989 on Economic aid to Certain Countries
of Central and Eastern Europe, as amen-
ded.

The Ministry of Economy
National Agency for Regional

Development

Ob-76217
Na podlagi 27. člena Zakona o razisko-

valni dejavnosti (Ur. l. RS/I, št. 8/91-I) in 53.
člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter v skla-
du s Pravilnikom o postopku za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01 103/01 in 53/02) Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programa promocije

znanosti v letu 2002
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-

ka proračunskih sredstev: Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport Republike Slovenije,
Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa:
I. Predmet javnega razpisa je sofinanci-

ranje programov promocije znanstveno ra-
ziskovalnih dosežkov, s katero se zagotav-
lja boljše razumevanje znanosti, poljudno
predstavljanje dosežkov znanosti različnim
javnostim, spodbudo za osvajanje novih
znanj in celovit prikaz dela slovenskih znan-
stvenikov

z namenom:
– približevanja znanosti družbi, kot jo

predvideva tudi Evropski raziskovalni pro-
stor s širšo družbeno uveljavitvijo vloge zna-
nja in znanosti v družbenem in gospodar-
skem razvoju ter

– popularizacije znanstveno-raziskovalne
dejavnosti med mladimi za vzpodbujanje nji-
hovega zavedanja pomena znanosti

v naslednjih tematskih sklopih:
A) organizacija dogodka za:
– seznanitev javnosti s konceptom na

znanju temelječe družbe in gospodarstva
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ter vzpodbujanje javne razprave o možno-
stih hitrejšega razvoja na znanju temelječe
družbe v Sloveniji,

– javno prestavitev dosežkov slovenskih
raziskovalcev kot prispevka razvoju družbe,

– vzpodbujanje dialoga med raziskovalci
in ostalimi javnostmi,

– predstavitev državljanom, še zlasti mla-
dim, priložnosti poklicnega raziskovalnega
delovanja, ter spodbujanje na poti oblikova-
nja v bodoče raziskovalce.

B) organizacija in izvedba popularizaci-
je znanstveno-raziskovalne dejavnosti za
vzpodbujanje kreativnosti in radovednosti
otrok in mladine z novimi didaktičnimi nači-
ni vzgoje in izobraževanja za raziskovalno
delo z:

– izvajanjem eksperimentov na način, da
jih lahko otroci in mladina izvajajo sami,

– kratkimi interaktivnimi predavanji s po-
dročij naravoslovja, družboslovja in tehnike
z namenom popularizacije znanosti med
mladimi, večanju njene razumljivosti in izo-
braževanja,

– razvojem novih demonstracijskih ek-
sperimentov na način, da jih lahko mladi
sami izvajajo,

– pripravo gradiv za popularizacijo zna-
nosti in znanja med mladimi,

– uvajanjem mladih v znanstveno, izo-
braževalno, timsko in promocijsko delo pri
popularizaciji znanosti med mladimi.

II. Aktivnosti, ki že potekajo in so sofi-
nancirane s strani Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport, niso predmet tega javnega
razpisa.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlaga-
telji na javni razpis.

Na razpis se lahko prijavijo javne razi-
skovalne organizacije, zavodi, skupnosti za-
vodov, društva, zveze društev in ustanove
ter izvajajo program, opredeljen v 2. točki.

Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjen
prijavni obrazec in naslednje samostojne pri-
loge:

– predstavitev vlagatelja z navedbo vse-
bine dejavnosti na področju promocije znan-
stveno-raziskovalne dejavnosti,

– akt o registraciji oziroma dokazilo o vpi-
su v register ali drugo ustrezno evidenco,

– osnovna predstavitev programa,
– mednarodne povezave,
– kratek opis dosedanjih aktivnosti na

raziskovalnem področju, na področju pro-
mocije znanosti in druge dokumentirane re-
ference.

4. Komisija za vodenje postopka.
Postopek javnega razpisa vodi komisija

za vodenje postopka, ki jo imenuje ministri-
ca, pristojna za šolstvo, znanost in šport.

Imenovana komisija oceni vloge, pripravi
predlog prejemnikov sredstev in ga predloži
v odločanje ministrici, pristojni za šolstvo,
znanost in šport.

5. Pri dodelitvi sredstev bodo upošteva-
na naslednja merila:

– upoštevanje namenov programa 30
točk,

– zastopanost v vseh predvidenih nači-
nih v posameznem tematskem sklopu 10
točk,

– kontinuiteta izvajanja 20 točk,
– ekonomičnost in realnost finančne

konstrukcije 10 točk,
– reference vlagatelja 30 točk.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 23,000.000 SIT, od tega pod temat-
skim sklopom:

– A) okvirno 8,000.000 SIT,
– B) okvirno 15,000.000 SIT.
Višino sredstev določi ministrica na pre-

dlog komisije glede na razpoložljiva prora-
čunska sredstva in glede na merila, oprede-
ljena v 5. točki tega razpisa.

7. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva.

Sredstva bodo dodeljena za leto 2002
za izvedbo aktivnosti v letu 2002.

8. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev sredstev, način pre-
dložitve vlog ter opremljenost vlog.

Rok za predložitev vlog in način predlo-
žitve: ne glede na način prenosa morajo
vloge prispeti v glavno pisarno Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, najkasneje do 2.9. 2002
do 12. ure.

Opremljenost vloge:
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojni-

ci, na kateri mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava

na razpis za sofinanciranje programa pro-
mocije znanosti v letu 2002«,

– naslov ministrstva,
– naslov vlagatelja.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne od-

piraj – Prijava na razpis za sofinanciranje
programa promocije znanosti v letu 2002«
je lahko samo ena vloga, skupaj s fotokopi-
jo.

9. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev.

Javno odpiranje vlog, na katero so vab-
ljeni predstavniki vlagateljev z ustreznimi po-
oblastili, bo v torek, dne 3. 9. 2002 ob 10.
uri na Ministrstvu za šolstvo, znanost in
šport, Urad za znanost, Trg OF 13, Ljublja-
na.

10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obve-
ščeni o izidu javnega razpisa.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od za-
ključka razpisa.

11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo.

Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-
sirani dvignejo vsak delavnik med 8.30 in
15. uro na recepciji Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljublja-
na.

Vse dodatne informacije vlagatelji lahko
dobijo vsak delavnik med 9. in 13. uro pri
Simonu Ošo, soba 310, ali po tel.
01/4784670.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 420-08-33/2002 Ob-76295
Na podlagi 16. člena statuta Občine Kr-

ško (Ur. l. RS, št. 98/00 - prečiščeno bese-
dilo), 47. člena Zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Ur. l. RS, št. 44/97) ter sklepa Občin-
skega sveta občine Krško, št.
420-08-33/2001, ki je bil sprejet na 26.
redni seji Občinskega sveta občine Krško
dne 27. 9. 2001 objavlja Občina Krško

javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo
nezazidanega stavbnega zemljišča za

izgradnjo vrstnih hiš
1. Po sklepu Občinskega sveta občine

Krško, št. 420-08-33/2001 z dne 27. 9.
2001 se drugič izvede javni razpis z zbira-
njem pisnih ponudb za prodajo naslednjih
nepremičnin vpisanih v ZKV 1033 k.o. Le-
skovec:

– parc. št. 972/133 v izmeri 205 m2,
– parc. št. 972/134 v izmeri 206 m2,
– parc. št. 972/135 v izmeri 205 m2,
– parc. št. 972/136 v izmeri 206 m2,
– parc. št. 972/137 v izmeri 204 m2,
– parc. št. 972/138 v izmeri 205 m2,
– parc. št. 972/139 v izmeri 204 m2,
– parc. št. 972/140 v izmeri 204 m2,
– parc. št. 972/141 v izmeri 204 m2,
– parc. št. 972/142 v izmeri 205 m2,
– parc. št. 972/143 v izmeri 203 m2,
– parc. št. 972/144 v izmeri 205 m2.
Parcele ležijo na Sp. Griču in so na pod-

lagi ZN Sp. Grič II, št. 205/86 (Ur. l. SRS,
št. 9/87) namenjene za izgradnjo dveh ni-
zov vrstnih hiš. Zunanji gabariti objektov so
8x20 m. Vsaki vrstni hiši pripada garaža
velikosti 21 m2, ki je locirana v zamikih ob
stanovanjskih objektih.

Zemljišče je namenjeno za izgradnjo
dveh nizov po 6 vrstnih hiš. V ceni so poleg
zemljišča vključeni tudi stroški komunalne-
ga opremljanja. Ponudniki imajo možnost
priključka na vse komunalne vode (kanaliza-
cijo, vodovod, električna napeljava, PTT
omrežje, CATV, interno cestno in javno raz-
svetljavo).

2. Cena zemljišča znaša 6.200 SIT/m2.
Ponudnik bo poleg zgoraj navedene ce-

ne moral pred izdajo gradbenega dovolje-
nja poravnati strošek komunalnega prispev-
ka po Odloku o komunalnem prispevku v
Občini Krško (Ur. l. RS, št. 47/99), in sicer
v skladu s 3. členom, ki se zaračunava na
osnovi projekta in znaša za predvideno veli-
kost hiše (npr. za 200 m2) 161.274,67 SIT.
Plačilo komunalnega prispevka pomeni, da
investitorju ni potrebno plačati priključne tak-
se za priključitev na vodovod in kanalizacijo,
ampak samo stroške priključevanja.

Kupnino izbrani ponudniki poravnajo na
podračun Občine Krško št.
01254-0100008120, odprt pri Banki Slo-
venije v roku 8 dni po podpisu pogodbe
pred notarjem.

Nepremičnina je naprodaj po načelu vi-
deno-kupljeno.

Davek na promet nepremičnin in vsi dru-
gi stroški, povezani s prenosom lastninske
pravice niso zajeti v ceno in bodo strošek
izbranega ponudnika.

3. Razpisni pogoji:
3.1 Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe.
3.2 Vsak ponudnik mora pred iztekom

roka za prijavo plačati varščino, ki predstav-
lja 10% vrednosti zemljišča na podračun
Občine Krško št. 01254-010008120, od-
prt pri Banki Slovenije in obvezno navesti
namen nakazila: varščina. Varščina se bo v
primeru sklenitve pogodbe upoštevala kot
brezobrestno plačilo dela kupnine. Dokazi-
lo o plačilu varščine mora ponudnik obvez-
no priložiti k prijavi na razpis.
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3.3 V primeru, da bo ponudnik izpolnil
pogoje za sklenitev prodajne pogodbe,
pogodbe pa v roku 7 dni po pozivu ne bo
podpisal, se mu varščina ne bo vrnila in
bo zapadla v korist občine.

3.4 Ostalim udeležencem javnega raz-
pisa, ki ne bodo izpolnili razpisnih pogo-
jev, bo varščina brez obresti vrnjena v 8
dneh po zaključenem postopku javnega
razpisa.

3.5 Pravne osebe morajo k vlogi prilo-
žiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, samostojni podjet-
niki izpis iz registra Davčne uprave Repu-
blike Slovenije, fizične osebe pa potrdilo
o državljanstvu Republike Slovenije.

V prijavi je potrebno navesti tudi na-
slednje podatke: EMŠO (samo fizične
osebe), davčno številko, matično številko
(samo pravne osebe), št. žiro računa ali
tekočega računa in telefonsko številko.

3.6 Rok pričetka izgradnje je 1 leto od
sklenitve pogodbe. V primeru, da investi-
tor z izgradnjo ne prične v dogovorjenem
roku, prodajalec vrne kupcu že plačano
kupnino brez obresti.

3.7 Izvedbo pogodbe v zemljiško knji-
go bo predlagala Občina Krško, ko bo
kupec izpolnil vse finančne in ostale po-
godbene obveznosti.

3.8 Ponudbe morajo biti oddane v pi-
sni obliki v zapečatenih ovojnicah na na-
slov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, z oznako “Ne odpiraj! Javni
razpis za zbiranje ponudb za prodajo ne-
premičnin - vrstne hiše Spodnji Grič II” v
15 dneh od objave razpisa.

3.9 Ponudniki bodo o izboru obvešče-
ni v 15 dneh po poteku javnega razpisa,
pogodba o odprodaji nepremičnin bo skle-
njena v 20 dneh po odločitvi komisije za
oddajo stavbnih zemljišč, če ne bodo vlo-
ženi ugovori.

3.10 Ponudbe morajo vsebovati na-
slednje podatke:

– naziv kupca in njegov naslov,
– ponujeno ceno na m2 zemljišča,
– plačilne pogoje - dinamiko plačila in

način zavarovanja,
– navedbo, za katero zemljišče je od-

dana ponudba,
– dokazilo o plačilu varščine.
Nepopolnih ponudb in ponudb brez do-

kazila o plačilu varščine, komisija ne bo
obravnavala.

4. Merila za izbor
V primeru, da se na razpis prijavi več

kandidatov, bodo imeli pri izbiri ponudni-
ki:

– ki bodo odkupili celoten niz,
– ki ponudijo višjo ceno od izklicne.
V primeru, da ne bo odkupljen celoten

niz, lahko kupci kupijo posamezne parce-
le, pri tem pa imajo prednost:

– investitorji, ki se bodo izkazali kot
mlada družina (do 35 let starosti),

– tisti, ki bodo ponudili višjo ceno od
izklicne.

V primeru več identičnih ponudb se
prodaja izvede v obliki javne licitacije v
roku 15 dni. Javna licitacija bo objavljena
na oglasni deski Občine Krško.

5. Občina Krško na podlagi tega jav-
nega razpisa ni zavezana skleniti pogod-
be o prodaji z nobenim od ponudnikov.

Podrobnejše informacije o javnem raz-
pisu lahko interesenti dobijo na Občini
Krško, referatu za gospodarjenje s stav-
bnimi zemljišči v okviru oddelka za ureja-
nje prostora in varstvo okolja, na tel.
07/49-81-297.

Občina Krško

Ob-76279
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Uradni list RS, št.72/93,
6/94 – odločba US, 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 –
odločba US, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 51/02), 47.člena Zako-
na o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97) in v skladu z Uredbo o odpro-
daji oddaji ali zamenjavi nepremičnin v la-
sti Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
52/98), objavlja Občina Dobrna

javni razpis
za prodajo delno komunalno

opremljenega stavbnega zemljišča za
izgradnjo bencinskega servisa ob
regionalni cesti R2 429 v Dobrni
I. Predmet prodaje je delno komunal-

no opremljeno nezazidano stavbno zemlji-
šče za izgradnjo bencinskega servisa:

– parc. št. 838/4, travnik, v velikosti
116 m2,

– parc. št. 1440/2, sadovnjak, v veli-
kosti 404 m2,

– parc. št. 1960/13, pot, v velikosti
768 m2, vse vpisano v zk. vl. št. 695, k.o.
Dobrna, skupna velikost 1288 m2, v lasti
Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna.

Nezazidano stavbno zemljišče se na-
haja na območju, ki je urejeno z Odlokom
o Prostorsko ureditvenih pogojih za sku-
pno območje Dobrna (Uradni list SRS, št.
7/90).

Zemljišče je komunalno opremljeno z
asfaltnim cestnim, elektro in telefonskim
omrežjem ter omrežjem javne razsvetlja-
ve. Možna je priključitev na naštete komu-
nalne naprave, skladno s pogoji soglasje-
dajalcev – upravljalcev komunalnih na-
prav. Stroški fizične izvedbe priključkov
na sekundarno komunalno omrežje in pri-
spevki za priključitev na naprave individu-
alne rabe niso zajeti v ceni delno komu-
nalno opremljenega zemljišč in jih nosi
investitor.

Investitor je dolžan na svoje stroške
izvesti priključitev na vodovodno omrežje
in kanalizacijsko omrežje s čistilno napra-
vo.

Investitor na svoje stroške uredi strugo
Zlateškega grabna, in sicer na območju
kupljenega zemljišča.

II. Izklicna cena
Izklicna cena za delno komunalno

opremljeno stavbno zemljišče v skupni
izmeri 1288 m2 pod I. točko znaša
12,854.055 SIT na dan 30. 6. 2002.

V ceni delno komunalno opremljenega
zemljišča je zajeta:

– priprava zemljišča in komunalna
oprema iz točke I. v skupnem znesku
1,469.423 SIT na dan 30. 6. 2002,

– cena nezazidanega stavbnega zem-
ljišča skladno z določbami Sklepa o pov-
prečni gradbeni ceni stanovanj in o pov-

prečnih stroških urejanja stavbnih zem-
ljišč v občini Vojnik – (Dobrna) (Uradni list
RS, št. 67/98) v skupnem znesku
11,384.632 SIT, na dan 30. 6. 2002.

V ceni priprave in opreme zemljišča
niso zajeti stroški:

– priključka na primarno vodovodno
omrežje (dolžina 548 m, material LTŽ,
profil fi 125 mm, okvirna predračunska
vrednost 9,316.000 SIT),

– priključka na primarno kanalizacijsko
omrežje do obstoječega priključka na či-
stilno napravo (dolžina 717 m, material
PVC, profil fi 250 mm, okvirna predračun-
ska vrednost 19,900.000 SIT,

– ureditev struge Zlateškega grabna.
Oba priključka je dolžan investitor iz-

vesti na svoje stroške na osnovi projekta
»Fekalna kanalizacija in vodovod Dobrna«,
proj. Št. 21-018A/2002, julij 2002, ki ga
je izdelal Geoprojekt, d.o.o. Žalec.

Investitor je dolžan na svoje stroške na
območju kupljenega zemljišča izvesti ure-
ditev Zlateškega grabna na osnovi projek-
ta »Ureditev Zlateškega grabna v območju
novega bencinskega servisa pri gostilni
Koren«, proj. Št. 55/98, avgust 1998, ki
ga je izdelal PUV, d.d., Celje.

Potrebna upravno tehnična dokumen-
tacija za izgradnjo priključkov na vodovod
in kanalizacijo je strošek občine Dobrna.

Upravno tehnična dokumentacija ter
ureditev Zlateškega potoka je v celoti ob-
veznost ponudnika.

Prispevki za priključitev na vodovod in
kanalizacijo niso breme ponudnika.

III. Pričetek in konec gradnje
Rok za pričetek gradnje je 6 mesecev

po pridobitvi lokacijske odločbe, ki je ob-
veza prodajalca – predvidoma v novem-
bru 2002, rok izgradnje bencinske črpal-
ke pa je eno leto od vročitve lokacijske
odločbe kupcu. V nasprotnem primeru je
uspeli ponudnik dolžan vrniti zemljišče ob-
čini proti plačilu valorizirane pogodbene
vrednosti. Medsebojne obveznosti glede
namenske uporabe zemljišč ter končnega
roka izvedbe Bencinske črpalke (rok iz-
vedbe ne sme biti daljši od 18 mesecev
po pridobitvi lokacijske odločbe), se stran-
ki dogovorita v pogodbi o prodaji zemlji-
šča ponudniku.

IV. Rok za zbiranje ponudb
Interesenti naj svoje pisne ponudbe

pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici v roku
do 17. 9. 2002 do 10. ure na naslov:
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobr-
na, s pripisom: Ne odpiraj! – »Za javni
razpis bencinski servis v Dobrni«.

Na hrbtni strani mora biti označen pol-
ni naslov pošiljatelja ponudbe.

Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (naziv, sedež,

oziroma bivališče, podatke odgovorne
osebe, matična in davčna številka, poo-
blaščeni podpisnik pogodbe),

– višino ponujene cene, ki ne sme biti
manjša od izklicne (v nasprotnem primeru
bo komisija ponudbo izločila),

– način zavarovanja in rok plačila ku-
pnine, ki ne sme biti krajši od razpisane-
ga,

– rok pričetka in dokončanja gradnje,
ki ne sme biti daljši od razpisanega.

Ponudbi je treba priložiti:
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– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
5% od izklicne cene,

V. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 17. 9.

2002, s pričetkom ob 13. uri na sedežu
prodajalca (sejna soba občine Dobrna).

Kot najugodnejša ponudba bo štela ce-
novno najvišja prejeta pisna ponudba. V
primeru enakih cen pa bo imel prednost
ponudnik, ki bo ponudil krajši rok pričet-
ka in dokončanja izgradnje objekta.

VI. Način prodaje
Nepremičnina je naprodaj po načelu

videno – kupljeno.
VII. Drugi pogoji
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo

pravne osebe, ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije in fizične osebe, ki
so državljani Republike Slovenije in pre-
dložijo pismeno dokazilo o plačilu varšči-
ne.

2. Vsak ponudnik mora plačati varšči-
no, ki znaša 5% od izklicne cene in jo
nakazati na podračun EZR Občine Dobr-
na št. 01355-0100003171 do dneva iz-
teka roka za zbiranje ponudb. Neuspele-
mu ponudniku bo le-ta vrnjena v 8 dneh
po pravnomočni odločitvi o izbiri, uspele-
mu pa se bo poračunala pri plačilu cene
zemljišča po pogodbi o prodaji.

3. Če uspeli ponudnik ne sklene po-
godbe, varščina zapade v korist prodajal-
ca.

4. Kupec mora pred sklenitvijo pogod-
be prodajalcu predložiti listino pristojnega
organa s katero dokazuje, da je poravnal
vse davke in prispevke, ter zapadle ob-
veznosti svojih upnikov.

5. Ponudnik mora v ponudbi predložiti
pisno izjavo, da se strinja s predlagano
idejno rešitvijo – zasnovo Bencinske čr-
palke. Idejni projekt črpalke in zunanje
ureditve ter v točki II navedene projektne
dokumentacije je ponudnikom na ogled
na Občini Dobrna v času uradnih ur.

6. Prodajalec si pridržuje pravico, da
kupoprodajne pogodbe ne sklene.

7. Rok za sklenitev kupoprodajne po-
godbe je 15 dni po pravnomočnem skle-
pu komisije za prodajo nezazidanega stav-
bnega zemljišča in pravnomočno veljavni
lokacijski odločbi, sicer mu varščina za-
pade v korist prodajalca, Občine Dobrna.

8. Izbrani ponudnik je dolžan celotni
znesek kupnine plačati najkasneje v roku
15 dni po podpisu prodajne pogodbe na
podračun EZR Občine Dobrna št.
1355-0100003171, sicer se šteje, da je
izbrani ponudnik od nakupa odstopil, var-
ščina pa ostane prodajalcu.

9. Davek na promet nepremičnin, stro-
ške notarske overovitve in vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva kupljenega
zemljišča v zemljiški knjigi plača kupec.

10. Kupljena nepremičnina bo kupcu
izročena v last in posest po plačilu celot-
ne kupnine.

11. Ogled nepremičnine, projektov in
druge informacije v zvezi s predmetom
prodaje so mogoče na sedežu Občine Do-
brna tel. 03/780-10-54, 041/349-722,
vsak delovni dan. Kontaktni osebi sta
Zdenka Kumer in Martin Brecl.

Občina Dobrna

Razpisi delovnih
mest

Ob-76240
Svet Javnega zavoda Razvojno izobraže-

valni center Novo mesto razpisuje na podlagi
14. in 15. člena Pravil zavoda, delovno mesto

direktorja Javnega zavoda Razvojno
izobraževalni center Novo mesto.

Kandidati morajo izpolnjevati splošne za-
konske pogoje in posebne pogoje, skladno
s 16. členom Zakona o izobraževanju odra-
slih (Ur. l. RS, št. 12/96).

Imeti morajo pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspe-
šno vodenje zavoda in najmanj pet let de-
lovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v
izobraževanju odraslih.

Direktor bo imenovan za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 11. 2002

oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k ime-
novanju.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih iz-
kušnjah, kratkim življenjepisom ter progra-
mom oziroma vizijo razvoja ter dela zavoda
za mandatno obdobje pošljite najkasneje v
8 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na
naslov: Svet zavoda RIC Novo mesto, Novi
trg 5, 8000 Novo mesto, s pripisom “Prija-
va za razpis – ne odpiraj“.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.

Javni zavod
Razvojno izobraževalni center

Novo mesto

Ob-76171
Svet Varstveno delovnega centra Polž

Maribor razpisuje delovno mesto
direktorja VDC Polž Maribor
za mandatno dobo štirih let.
Pogoji:
– končana višja ali visoka šola, ki izobra-

žuje za socialno delo oziroma višja ali viso-
ka šola psihološke, pedagoške smeri in nje-
nih specialnih disciplin, upravne, pravne in
sociološke smeri;

– strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva;

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na
vzgojno izobraževalnem področju, defekto-
loške smeri ali na socialnem področju;

– predložitev programa dela VDC.
Vlogi je potrebno priložiti vso ustrezno

dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev, živ-
ljenjepis in program dela VDC.

Vloge pošljite najkasneje v roku 8 dni od
dneva objave v zaprti ovojnici na naslov:
VDC Polž Maribor, Rapočeva ul. 13, 2000
Maribor, s pripisom “Vloga na razpis za di-
rektorja VDC – ne odpiraj!”.

Kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku
30 dni od dneva objave.

VDC Polž Maribor

Št. 145/2002 Ob-76170
Svet zavoda Osnovne šole dr. Janka Šle-

bingerja Gornja Radgona, Maistrov trg 2
razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ice.
Kandidat mora za imenovanje na funkci-

jo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakon-
ske in posebne pogoje, skladno s 53. in
145. členom Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI-A (Ur.
l. RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00 ter 99.
členom Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Ur. l.
RS, št. 64/01).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobno-
sti za uspešno vodenje šole.

Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 14. 11. 2002

oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k ime-
novanju.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih iz-
kušnjah, s kratkim življenjepisom ter pro-
gramom oziroma vizijo razvoja ter dela šole,
za mandatno obdobje, pošljite najpozneje v
8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Osnovne šole dr. Janka Šlebinger-
ja, 9250 Gornja Radgona, Maistrov trg 2, s
pripisom “Za razpis za ravnatelja.”

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.

Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja,
Gornja Radgona

Ob-76214
Svet zavoda Osnovne šole Gradec, Bev-

kova ulcia 3, 1270 Litija, razpisuje delovno
mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo

ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske po-
goje in posebne pogoje, skladno s 53. in
154. členom Zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l.
RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) ter 43. člen
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zako-
na o organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja ZOFVI – A (Ur. l. RS, št. 64/01).

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5
let.

Predvideni začetek dela je 28. 11.
2002.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, pošljite najkasneje v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavo-
da Osnovne šole Gradec, Bevkova ulica 3,
1270 Litija s pripisom Za razpis ravnatelja.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.

Osnovna šola Gradec

Ob-76382
Osnovna šola Bežigrad, Črtomirova 12,

1000 Ljubljana, razpisuje prosto delovno
mesto

učitelja fizike in kemije.
Delovno mesto razpisujemo za nedolo-

čen čas s polnim delovnim časom.
Poskusno delo traja tri mesece.
Delovno razmerje bomo z izbranim kan-

didatom sklenili takoj oziroma po dogovoru.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje iz

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja.

Lastnoročno napisane prošnje s kratkim
življenjepisom in opisom dosedanjih delov-
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nih izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju po-
gojev pričakujemo v osmih dneh od objave
razpisa.

Nepopolnih in prepozno poslanih pro-
šenj ne bomo obravnavali.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v za-
konskem roku.

Osnovna šola Bežigrad

Št. 25/1-2002 Ob-76197
Osnovna šola Franja Goloba Prevalje,

Polje 4, 2391 Prevalje, razpisuje prosta de-
lovna mesta:

– učitelja tehničnega pouka, za dolo-
čen čas, za nepolni delovni čas,

– učitelja razrednega pouka v 1. raz-
redu, za nedoločen čas, s polno delovno
obveznostjo,

– učitelja razrednega pouka v 2. raz-
redu, za določen čas, s polno delovno ob-
veznostjo.

Nastop dela 1. 9. 2002.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o

izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni na naš
naslov.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v zako-
nitem roku.

Osnovna šola Franja Goloba Prevalje

Št. 165/2002 Ob-76182
Osnovna šola Videm, Videm pri Ptuju 47,

2284 Videm pri Ptuju, razpisuje prosta de-
lovna mesta:

– profesor slovenskega jezika s pol-
nim delovnim časom za nedoločen čas s
pričetkom 1. 9. 2002,

– profesor športne vzgoje s polnim de-
lovnim časom za nedoločen čas s pričet-
kom 1. 9. 2002,

– profesor angleškega jezika s polo-
vičnim delovnim časom za določen čas od
1. 9. 2002 do 31. 8. 2003,

– profesor gospodinjstva s polovičnim
delovnim časom za določen čas od 1. 9.
2002 do 31. 8. 2003,

– profesor likovne vzgoje s polovič-
nim delovnim časom za določen čas od
1. 9. 2002 do 31. 8. 2003,

– profesor razrednega pouka s pol-
nim delovnim časom za določen čas od
1. 9. 2002 do 31. 8. 2003.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, do-
ločene z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov
šole.

O izbiri bodo prijavljeni kandidati obve-
ščeni v zakonitem roku.

Osnovna šola Videm

Druge objave

Ob-76226
Na podlagi Zakona o izvrševanju prora-

čuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur.
l. RS, št. 32/01), Uredbe o postopkih pro-
daje in drugih oblikah razpolaganja z držav-
nim premoženjem (Ur. l. RS, št. 47/01,
62/01) in sklepa Vlade Republike Sloveni-
je, št. 363-02/2001-6 z dne 9. 1. 2002 in

št. 465-70/2002 z dne 2. 8. 2002 razpisu-
je Agencija Republike Slovenije za plačilni
promet, Ljubljana, Tržaška 16 v imenu in za
račun Republike Slovenije

javno ponudbo
za prodajo dveh zasedenih stanovanj v
Kranju,Kebetova 3 in na Jesenicah, c.

Maršala Tita 39
1. Predmet prodaje je:
a) stanovanje v Kranju, Kebetova 3, št.

21/IV v izmeri 23,80 m2. Stanovanje se
nahaja v stanovanjskem bloku, ki stoji na
parc. št. 938/16, k.o. Kranj. Izklicna cena
za stanovanje znaša 4,045.199 SIT. Najni-
žji znesek višanja je 100.000 SIT in

b) stanovanje na Jesenicah, c. Maršala
Tita 39, št. 19/V, v izmeri 55,31 m2. Stano-
vanje se nahaja v stanovanjskem bloku, ki
stoji na parc. št. 456/1 in 457, k.o. Jeseni-
ce. Izklicna cena za stanovanje znaša
6,983.297 SIT. Najnižji znesek višanja je
100.000 SIT.

Stanovanji sta zasedeni na podlagi na-
jemne pogodbe za nedoločen čas.

2. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek fizične osebe oziroma

naziv pravne osebe in njen točen naslov,
– ponujeno ceno za stanovanje (v dolo-

čenem znesku), najmanj v višini izklicne ce-
ne iz 2. točke te ponudbe,

– potrdilo o državljanstvu za fizične ose-
be, dokazilo o registraciji za pravne osebe,

– davčno številko ponudnika,
– kopijo dokazila o plačani kavciji,
– številko računa za vračilo kavcije (s po-

datki o naslovu in številki računa enote ban-
ke).

3. Pogoji javne ponudbe:
– ponudnik mora pred rokom za oddajo

ponudbe položiti za stanovanje v Kranju kav-
cijo v višini 404.520 SIT, za stanovanje na
Jesenicah pa kavcijo v višini 698.330 SIT
na podračun pri UJP št.
01100-6030164016. Kavcija bo uspele-
mu ponudniku všteta v kupnino, neuspelim
ponudnikom pa bo vrnjena v roku 15 dni po
izteku roka za oddajo ponudbe brez plačila
obresti;

– uspešni ponudnik mora prodajno po-
godbo skleniti najkasneje v 30 dneh po pre-
jemu priporočene pošiljke s pozivom pro-
dajalca za podpis pogodbe na njegov na-
slov iz ponudbe, kupnino pa plačati v celot-
nem znesku v roku 8 dni po sklenitvi
pogodbe, sicer prodajalec zadrži kavcijo,
pogodba pa se šteje za razvezano;

– davek na promet nepremičnin in vse
druge dajatve in stroške, ki so povezani s
prenosom lastništva (vključno z ureditvijo
zemljiškoknjižnega stanja in vpisa) nosi ku-
pec. Pogoj za prenos lastništva na kupca je
plačilo celotne kupnine.

4. Informacije in ogled: ponudniki lahko
podrobnejše informacije pridobijo na naslo-
vu: Agencija Republike Slovenije za plačilni
promet, podružnica Kranj, Slovenski trg 2,
tel. 04/281-09-16.

5. Postopek prodaje stanovanja z javno
ponudbo:

– rok za oddajo ponudbe za nakup sta-
novanja je najkasneje do dne 7. 9. 2002 do
14. ure na naslov: Agencija Republike Slo-
venije za plačilni promet, 1000 Ljubljana,
Tržaška 16,

– ponudba mora biti zaprta oziroma za-
pečatena. Na ovojnici mora biti naziv in na-
slov pošiljatelja ter vidna oznaka »Ne odpi-
raj – ponudba – stanovanje Kranj,« za sta-
novanje na Jesenicah pa »Ne odpiraj – po-
nudba- stanovanje Jesenice«,

– prodajalec bo o sprejemu najugodnej-
še ponudbe odločil v roku 10 dni po izteku
roka za oddajo ponudbe in o odločitvi obve-
stil ponudnike,

– najugodnejši bo ponudnik z najvišjo po-
nudbeno ceno, pri čemer ima najemnik sta-
novanja pod enakimi pogoji predkupno pra-
vico.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 14 Ob-76234
Soško gozdno gospodarstvo Tolmin

d.d., Brunov drevored 13, Tolmin objavlja

razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb
1. Predmet prodaje je:proizvodni objekt

– delavnica in kovačija na Poljubinju 89 c,
5220 Tolmin, v izmeri 389,27 m2 in pripa-
dajoča stavbna parcela v izmeri 448 m2

(parc. št. 388/25 k.o. Poljubinj).
2. Objekt je oddan v najem. Najemne

pogodbe potečejo do konca julija 2003.
3. Prodajalec se obveže oddati v najem

– souporabo tudi polovico dvorišča pred
objektom.

4. Izklicna cena objekta in zemljišča je
27,8 mio SIT.

5. Prodaja se izvede po sistemu “videno
- kupljeno”.

6. Rok za zbiranje ponudb je do četrtka,
5. 9. 2002 ob 12. uri.

7. Pogoje razpisa lahko dobite na inter-
netu http/www.sgg-tolmin.si, pod “ponud-
be” ali po pošti.

8. Informacije se dobijo na naslovu: SGG
Tolmin d.d., Brunov drevored 13 ali na tel.
05/381-0700 - Ljubo Čibej.

SGG Tolmin

Ob-76384

Informacija o pripravah na izgradnjo
HE Boštanj (energetski del)

 S podpisom koncesijske pogodbe za
izkoriščanje energetskega potenciala spod-
nje Save z dne 8. julija 2002, ki sta jo
podpisala Vlada Republike Slovenije kot
koncendent in Holding Slovenske elektrar-
ne d.o.o. kot koncesionar, se je začelo in-
tenzivno obdobje izgradnje novih hidroener-
getskih objektov v Sloveniji.

Holding Slovenske elektrarne d.o.o. kot
investitor želi s to objavo obvestiti vse zain-
teresirane gospodarske družbe o glavnih
načrtovanih aktivnostih za izgradnjo HE Boš-
tanj, ki je prva od predvidenih petih elek-
trarn na spodnjem toku reke Save.

Za izgradnjo elektrarne HE Boštanj je
načrtovanih 42 mesecev od začetka grad-
nje, ki je z glavnim terminskim programom
predvidena v začetku novembra 2002. V
skladu z dinamiko izdelave dokumentacije
za izgradnjo se izvedejo glavni razpisi za
oddajo naročil za dobavo opreme in izved-
bo gradbenih del za izgradnjo energetske-
ga objekta v naslednjih paketih:
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Lot A1 Pripravljalna dela z gradbeno jamo,
Lot A2 Glavna gradbena dela,
Lot A3 Akumulacijski bazen,
Lot H Izdelava, dobava in montaža hi-

dro-mehanske opreme,
Lot TG Izdelava, dobava in montaža tur-

binske in generatorske opreme,
Lot D Izdelava, dobava in montaža stroj-

ničnega mostnega žerjava,
Lot E1 Izdelava, dobava in montaža osta-

le elektro opreme.
Ocenjeni roki izvede razpisov za izbiro

glavnih dobaviteljev in izvajalcev del so:
za Lot A1 v času od 30. 8. 2002 do

1. 11. 2002,
za Lot A2 v času od 18. 11. 2002 do

11. 4. 2003,
za Lot A3 v času od 25. 11. 2003 do

18. 4. 2003,
za Lot H v času od 8. 5. 2003 do 22. 10.

2003,
za Lot TG v času od 2. 12. 2002 do

25. 4. 2003,
za Lot D v času od 2. 12. 2002 do

25. 4. 2003,
za Lot E1 v času od 6. 6. 2003 do 4. 6.

2004.
Vse storitve investicijskega inženiringa je

investitor poveril družbi HSE Invest d.o.o. s
sedežem v Mariboru, Obrežna ulica 170a.
Družba HSE Invest d.o.o. je v 100-odstotni
lasti Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o.

Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 321-1/2002-0401 Ob-76254
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek

za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na podlagi
51. člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02)
in po pooblastilu načelnika Upravne enote
Murska Sobota št. 03100-0002/00-0002 z
dne 1. 6. 2000, v upravni zadevi uvedbe ko-
masacijskega postopka Vaneča 1, po uradni
dolžnosti naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika komasacijskim
udeležencem Edisar Jožefu, Urugvaj, Lebar
Antonu, Mikola Karolini, Urugvaj, Šantavec
Aleksandru in Šavel Janezu, Avstralija se posta-
vi Ludvik Novak, župan Občine Puconci.

2. Funkcija začasnega zastopnika pre-
neha po končanem komasacijskem postop-
ku oziroma ko se ugotovi prebivališče stran-
ke ali ko se pojavi stranka sama, njen zako-
niti zastopnik ali pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.

Št. 321-1/2002-0401 Ob-75256
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek

za kmetijstvo in gozdarstvo izdaja na pod-
lagi 51. člena Zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00
in 52/02) ter pooblastila načelnika št.
03100-0002/00-002 z dne 1. 6. 2000 v

upravni zadevi preverjanja pogojev za zašči-
teno kmetijo Sukič Ane, Martinje 9a, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:

1. Začasnega zastopnika Ani Škaper,
105 Peartree Crescent, Derby DE23&RQ,
Anglija, se v postopku preverjanja pogojev
za zaščiteno kmetijo Sukič Ane, Martinje
9a, postavi Sukič Anton, Martinje 9a.

2. Funkcija začasnega zastopnika traja
za vročitev odločbe UE M. Sobota št.
321-772/2001-406 z dne 22. 5. 2001 o
preverjanju pogojev zaščitene kmetije po-
kojne Sukič Ane, Martinje 9a.

3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.

Št. 321-1/2002-0401 Ob-76255
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek

za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na podlagi
51. člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02)
in po pooblastilu načelnika Upravne enote
Murska Sobota št. 03100-0002/00-0002 z
dne 1. 6. 2000, v upravni zadevi uvedbe ko-
masacijskega postopka Dankovci, po uradni
dolžnosti naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika komasacij-
skim udeležencem Furth Jolanki roj. Love-
njak, Nemčija, Hašaj Gezi, Horvat Ludviku,
Ruth Brianu, Ruth Christopheru, Ruth Ed-
garju in Žökš Antonu, se postavi Ludvik No-
vak, župan Občine Puconci.

2. Funkcija začasnega zastopnika pre-
neha po končanem komasacijskem postop-
ku oziroma ko se ugotovi prebivališče stran-
ke ali ko se pojavi stranka sama, njen zako-
niti zastopnik ali pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.

Objave gospodarskih
družb

Odkupi poslovnih deležev
družb

Ob-76250
V skladu z določbami Zakona o gospo-

darskih družbah vas obveščamo, da je DZS
d.d. Ljubljana, na dan 30. 5. 2002, imetnik
134.365 delnic Cankarjeve založbe d.d.,
kar predstavlja 40.026% delež v kapitalu
družbe Cankarjeva založba d.d.

Uprava Cankarjeve založbe d.d.
Vojteh Winterleitner

Št. 46/01 Ob-76287
Uprava družbe Ljubljanski sejem d.d.

Ljubljana, Dunajska c. 10 v skladu s četrtim
odstavkom 465. člena Zakona o gospodar-
skih družbah objavlja, da je delničar družba
Gospodarsko razstavišče d.o.o. Ljubljana,
Dunajska cesta 18 z odkupom od del-
ničarjev pridobil 25.540 (87,23%) navadnih
glasovalnih delnic.

Delničar družba Gospodarsko razstavišče
d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 18 ima z
navadnimi glasovalnimi delnicami in
prednostnimi neglasovalnimi delnicami v

družbi Ljubljanski sejem d.d. Ljubljana, Du-
najska c. 10 večinski delež, ki predstavlja:

– delež v višini 94,1% v kapitalu družbe,
– 25.676 navadnih glasovalnih delnic

(87,69% glasovalnih pravic).
Ljubljanski sejem d.d. Ljubljana

uprava

Ob-76298
V skladu z drugim odstavkom 64. člena

Zakona o prevzemih ter na podlagi Pravil
Ljubljanske borze vrednostnih papirjev ob-
veščamo javnost, da je Nova Ljubljanska
banka d.d. dne 13. 8. 2002 postala lastnik
skupaj 65.000 delnic družbe Krona holding
d.d., Ljubljana, Štefanova 13a, kar pomeni,
da število delnic v lasti Nove Ljubljanske
banke d.d. presega 5% vseh delnic izdaja-
telja.

Krona holding d.d., Ljubljana

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-76172
Skladno z določili 454. člena Zakona o

gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
edinega družbenika zapisanega v notarskem
zapisu opr. št. SV 945/02 z dne 31. 7.
2002, direktorica družbe Černe Consulting,
d.o.o. Šišenska c. 46, 1000 Ljubljana, vpi-
sane v sodni register Okrožnega sodišča v
Ljubljani, pod vl. št. 1/18536/00 in mat. št.
5620848, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša

26,577.105 SIT se zmanjša za znesek
24,477.105 SIT, tako da znaša novi osnov-
ni kapital po zmanjšanju 2,100.000 SIT.

Direktorica poziva vse upnike, da se zgla-
sijo na sedežu družbe in izjavijo, ali soglaša-
jo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Černe Consulting, d.o.o. Ljubljana
direktorica: Anka Černe

Št. 454/02 Ob-76173
Edini družbenik družbe z omejeno odgo-

vornostjo Čistoča Gral Podjetje za čiščenje,
vzdrževanje in varovanje objektov, d.o.o.,
Trzin, Ljubljanska cesta 12f, ki je vpisana v
sodni register Okrožnega sodišča v Ljublja-
ni pod številko registrskega vložka
1/30796/00, je na skupščini dne 23. 7.
2002 sprejela

sklep
o znižanju osnovnega kapitala

od 46,491.000 SIT na 4,000.000 SIT.
Direktor družbe v skladu s 454. členom

ZGD pozivam upnike, da se zglasijo pri dru-
žbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala po navedenem sklepu.
Družba bo upnikom, ki z zmanjšanjem osno-
vnega kapitala ne bodo soglašali, poravnala
zahtevke ali pa jim bo zagotovila ustrezno
varščino.

Čistoča Gral, d.o.o.
Trzin

direktor: Franc Mušič
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Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Št. 251 Ob-76270
Na osnovi sedemindvajsete in osemin-

dvajsete točke VI. poglavja statuta delniške
družbe Elektra d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicujem

VIII. sejo skupščine
delniške družbe Elektra d.d.

ki bo v petek, 27. septembra 2002 ob
15. uri, v prostorih uprave družbe Elektra
d.d., Kočevarjeva ulica 11, 2000 Maribor,
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 izvolijo
organi skupščine, in sicer: za predsednika
skupščine Nevena Tea Gorjup ter prešte-
valki glasov Iris Vlasak in Jelka Tomažič.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Stanislav
Bohinc.

2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2001 in revidiranih raču-
novodskih izkazov družbe ter konsolidiranih
računovodskih izkazov družbe za poslovno
leto 2001, pisnega poročila nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poroči-
la s stališčem do revizijskega poročila ter
načina in obsega preverjanja vodenja dru-
žbe med poslovnim letom 2001. Razprava
in sprejem predlogov sklepov za razporedi-
tev bilančnega dobička za poslovno leto
2001 in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa 2.1: uprava in nadzorni
svet predlagata skupščini, da se bilančni
dobiček leta 2001, ki znaša 30,884.000
SIT, uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz
dobička.

Predlog sklepa 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 za
poslovno leto 2001.

3. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb in dopolnitev statuta družbe Elektra
d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe in do-
polnitve statuta družbe Elektra d.d. v pre-
dloženem besedilu.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, se za revidiranje poslovanja družbe
za poslovno leto 2002 imenuje revizijsko
družbo Auditor revizijska družba podjetje za
revizijo, vrednotenje in svetovanje d.o.o.,
Murkova 4, 2250 Ptuj.

5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic in oblikovanja vira za nakup lastnih
delnic.

Predlog sklepa 5.1: na predlog uprave
in nadzornega sveta skladno z določili 240.
člena ZGD skupščina pooblašča upravo dru-
žbe, da lahko po svojem preudarku in v
dobrobit družbe kupi lastne delnice družbe
s tem, da najvišja cena praviloma ne sme

presegati 50% knjigovodske vrednosti del-
nice na dan nakupa, najnižja cena pa pravi-
loma ne sme biti manjša, kot je nominalna
vrednost delnice družbe.

Vir za odkup delnic se zagotavlja v skla-
du z določili zakona o gospodarskih dru-
žbah in statuta družbe.

Pooblastilo upravi dano s tem sklepom
velja 18 mesecev od dneva sprejema na
seji skupščine.

Predlog sklepa 5.2: skupščina poobla-
šča upravo družbe, da pri pridobitvi in od-
svojitvi lastnih delnic izključi prednostno pra-
vico obstoječim delničarjem v soglasju z
nadzornim svetom.

Skupščina pooblasti upravo družbe, da
na podlagi tega sklepa pridobljene lastne
delnice lahko umakne brez nadaljnjega skle-
pa skupščine o zmanjšanju osnovnega ka-
pitala.

Prijava in udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi
pooblaščenci ter zastopniki, ki so se pisno
prijavili najpozneje tri dni pred sejo skupšči-
ne v tajništvu uprave družbe Elektra d.d.,
Kočevarjeva ulica 11, 2000 Maribor.

Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno
na sedežu družbe. Udeležence pozivamo,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo na
sprejemnem mestu, in sicer najmanj 30 mi-
nut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom na seznamu prisotnih delničarjev
potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovni-
ce za glasovanje. O vseh točkah dnevnega
reda, razen prve točke, se glasuje z glasovni-
cami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščen-
ci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
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 enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči

delničarji z glasovalno pravico, ki predstav-
lja vsaj 15% vseh izdanih delnic. Če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine 30 minut za
prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov, katerega sestavni del je letno poročilo
družbe za poslovno leto 2001, revidirani
računovodski izkazi in konsolidirani računo-
vodski izkazi družbe za poslovno leto 2001,
pisno poročilo nadzornega sveta ter pre-
dlog sprememb statuta družbe, je na vpo-
gled delničarjem v tajništvu uprave družbe
Elektra d.d., Kočevarjeva ulica 11, 2000
Maribor, vsak delavnik od 8. do 12. ure od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Elektra d.d.
uprava – direktor

Vladko Vlasak

Ob-76303
Uprava družbe na podlagi 18. člena sta-

tuta delniške družbe CPK, d.d., družbe za
vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge po-
slovne storitve, Ulica 15. maja št. 14, Ko-
per, sklicuje

5. redno sejo skupščine
delniške družbe CPK, d.d., družbe za

vzdrževanje cest, gradbeništvo in
druge poslovne storitve Ulica 15. maja

št. 14, Koper
ki bo dne 4. 10. 2002 ob 11. uri v sejni

sobi na sedežu družbe, Ulica 15. maja št.
14, Koper in skupaj z nadzornim svetom
predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine v naslednji sestavi:

– skupščino bo vodil izvoljeni predse-
dnik skupščine, odvetnik Simon Jeglič iz
Ljubljane, Jadranska 18,

– za preštevalko glasov se imenuje Ta-
nja Mejak, iz CPK, d.d.,

– za sestavo notarskega zapisa se potrdi
notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska 14.

2. Predstavitev letnega poročila družbe
za leto 2001, sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička za leto 2001 in podeli-
tev razrešnice upravi in članom nadzornega
sveta za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2001 z revizorjevim mnenjem in pisnim po-
ročilom nadzornega sveta o preveritvi letne-
ga poročila.

Bilančni dobiček po stanju na dan 31.
12. 2001, ki znaša 192,258.346,31 SIT in
je sestavljen iz nerazporejenega dela čiste-
ga dobička poslovnega leta 2001 v višini
64,125.345,03 SIT in revaloriziranega pre-
nesenega dobička iz preteklih let v višini
128,133.001,28 SIT, se uporabi za nasled-
nje namene:

a) 17,870.178 SIT za izplačilo dividend
delničarjem, ki so na dan skupščine vpisani
v centralnem registru KDD – Centralni kli-
rinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, kot
lastniki delnic, s pravico do dividende, v
višini 41 SIT bruto na delnico in izplača v 90
dneh po sprejemu tega sklepa na skupščini
družbe,

b) o uporabi preostalega dela bilančne-
ga dobička bo odločeno v prihodnjih po-
slovnih letih.

Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta in jima podeli razrešni-
co za leto 2001.

3. Obravnava sprememb dejavnosti in
statuta družbe.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta uprava predlaga naslednji sklep:

a) Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti v predloženem besedilu.

b) Sprejmejo se spremembe statuta dru-
žbe v predloženem besedilu.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov družbe za poslovno leto 2003
se imenuje družba Audit – družba za revizijo
in svetovanje d.o.o., Lendavska 18, Mur-
ska Sobota.
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5. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta za udeležbo in delo na sejah pripada
sejnina v višini 55.000 SIT neto, predsedni-
ku nadzornega sveta pa 60.000 SIT neto.
Višina sejnine se lahko enkrat letno revalori-
zira z rastjo življenjskih stroškov. Članom in
predsedniku nadzornega sveta za udeležbo
na sejah pripada tudi povračilo potnih stro-
škov in drugih stroškov povezanih z delova-
njem člana v nadzornem svetu.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi

sklepov in predlaganimi spremembami sta-
tuta je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje
cest, gradbeništvo in druge poslovne stori-
tve, Ulica 15. maja št. 14, Koper, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan med 11. in 13.
uro od dneva objave sklica do dneva zase-
danja skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

odločajo delničarji, ki so vpisani v central-
nem registru KDD – Centralni klirinško de-
potni družbi, d.d., Ljubljana na dan 24. 9.
2002 oziroma njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki. Glasuje se na podlagi gla-
sovnic, ki jih udeleženci skupščine prejme-
jo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za za-
stopanje na skupščini mora biti pisno.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic napoveda-
ti upravi s priporočenim pismom, ki mora
prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.

Pooblaščenci morajo v istem roku po-
slati tudi pisna pooblastila.

Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu

prisotnih več kot 50% vseh glasov. Če ob
prvem sklicu skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje z istim dnevnim redom
istega dne ob 14. uri na mestu prvega skli-
ca. Na ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zglasijo
na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure
pred začetkom skupščine in s podpisom
liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter
prevzamejo glasovnice.

CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest,
gradbeništvo in druge poslovne

storitve
uprava

Igor Ukota

Stečajni postopki
in likvidacije

St 1/2002-44 S-76251
To sodišče je s sklepom opr. št. St

1/2002 z dne 17. 6. 2002, ki je postal
pravnomočen dne 28. 6. 2002, potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom

Objave sodišč

Treles mizarsko podjetje Trebnje d.o.o.,
Trebnje, Temeniška pot 4 in njegovimi
upniki.

Dolžnik je upnike in njihove terjatve uvr-
stil v naslednje razrede z načinom in rokom
poplačila:

A) Razred terjatev upnikov dobaviteljev
in ostalih obveznosti, ki se poplačajo v višini
20% njihove vrednosti z letno obrestno me-
ro v višini temeljne obrestne mere za čas od
dneva začetka postopka prisilne poravnave
do izplačila v roku enega leta od pravno-
močnosti sklepa o potrditvi prisilne porav-
nave.

B) Razred terjatev upnikov - zaposlenih
pri dolžniku, ki svoje terjatve konvertirajo v
lastniški delež družbe.

C) Razred terjatev upnika, ki konvertira
terjatve v lastniški delež družbe po določ-
bah iz 5. odst. 43. člena ZPPSL.

D) Razred terjatev upnika Nova KBM
d.d., področje Nova Gorica, Kidričeva 11,
Nova Gorica, ki se poplačajo v nominalni
višini 100% z odložitvijo plačila največ 5 let
z obrestno mero T+1% od pravnomočnosti
sklepa o potrditvi prisilne poravnave do pla-
čila.

E) Razred terjatev, za katere se položaj
upnika tudi po potrditvi prisilne poravnave
ne spremeni.

V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
seznamu - pregledu prijavljenih, ugotovlje-
nih in verjetnih terjatev po posameznih raz-
redih z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih
zneskov terjatev, ki je sestavni del tega skle-
pa, ki jih je dolžnik dolžan plačati v rokih,
navedenih v A) in D) točki izreka tega skle-
pa.

S potrditvijo te prisilne poravnave prena-
šajo na dolžnika svoje terjatve upniki - de-
lavci, ki so zaposleni pri dolžniku, navedeni
v seznamu, ki je sestavni del tega sklepa, v
nominalnem znesku 3,443.487,50 SIT (raz-
red B) in upnik GEN 2000, informacijski
inženiring d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta
156, Ljubljana (razred C) v nominalnem zne-
sku 8,000.000 SIT. Dolžnik je dolžan opra-
viti vpis povečanja osnovnega kapitala v so-
dni register v skladu s sklepom skupščine o
povečanju osnovnega kapitala dolžnika z no-
vimi stvarnimi vložki (terjatvami) dolžnika z
dne 15. 4. 2002.

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.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima
za vse upnike, katerih terjatve so bile ugo-
tovljene, moč izvršilnega naslova.

Vsak udeleženec v postopku nosi svoje
stroške postopka.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 13. 8. 2002

St 98/2002 S-76252
To sodišče je s sklepom z dne 10. 7.

2002 pod opr. št. St 98/2002 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Športplan, gradbeno podjetje Domžale
d.o.o., Kopališka ul. b.š., matična številka
5366950, šifra dejavnosti 51.190.

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 (10.
7. 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 Bončina iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– SCT d.d., Slovenska cesta 56, Ljub-
ljana,

– Vialit Asphalt d.o.o., Tržaška 2, Ljub-
ljana,

– Voc d.o.o., Lava 42, Celje,
– Factor Leasing d.o.o., Slovenska c.

54, Ljubljana,
– Skok Jože, s.p., Veselovo nabrežje

16, Mengeš.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 10. 7. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 7. 2002

St 16/2002 S-76271
To sodišče je s sklepom poravnalnega

senata št. St 16/2002 z dne 25. 7. 2002
začelo postopek prisilne poravnave nad dol-
žnikom Sadjarska zadruga Posavja z.o.o.,
Arnova sela 34, Artiče, matična številka
582158, šifra dejavnosti 01.132.

Upniki katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča pozi-
vamo, da sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terja-
tev.

Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Zdravko Groboljšek iz Sevnice.

V upniški odbor so bili imenovani upniki:
– Kmečka zadruga z.o.o., Pod obzidjem

39, Brežice;
– Transglob mednarodna špedicija

d.o.o. Ljubljana, Slovenska 54, Ljubljana;
– Zadružna kmetijska družba d.o.o., Mi-

klošičeva 4, Ljubljana;
– Sklad za regionalni razvoj, Šeškova 9,

Ribnica;
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– O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska 17, Bre-
stanica;

– PAK 4, Podjetje za proizvodnjo kar-
tonske embalaže d.o.o., Opekarna 22, Tr-
bovlje.

– Franci Hribar, Rigonce 31, Dobrova.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 25. 7. 2002.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 25. 7. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD

Spremembe

KRANJ

PS-13323
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01346 z dne 21. 6. 2002
pri subjektu vpisa N + N, podjetje za izvoz,
uvoz, trgovino, turizem in gostinstvo,
d.o.o., Blejska Dobrava, vpisanem pod vlož-
no št. 1/00948/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: vpis predloga za začetek po-
stopka prisilne poravnave s temile podatki:

Matična številka: 5378290
Razno: Vpiše se zaznamba predloga z

dne 20. 6. 2002 za začetek postopka pri-
silne poravnave.

PS-13313
OKROŽNO SODIŠČE  V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01318 z dne 13. 6.
2002 pri subjektu vpisa N + N, podjetje za
izvoz, uvoz, trgovino, turizem in gostin-
stvo, d.o.o., Blejska Dobrava, vpisanem
pod vložno št. 1/00948/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: vpis predloga za uved-
bo stečajnega postopka s temile podatki:

Matična številka: 5378290
Razno: Vpiše se zaznamba predloga z

dne 11. 6. 2002 za uvedbo stečajnega po-
stopka nad to družbo.

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

AVTOMERKUR PSO BEŽIGRAD d.d., Sa-
mova 14, Ljubljana, štampiljko pravokotne
oblike – velikosti 3,5 x 1,5 cm modre barve z
napisom AvtoMerkur 6 PSO BEŽIGRAD d.d.
LJUBLJANA, SAMOVA 14, št. 6. gnp-95781

Okrožno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva
14, Nova Gorica, preklicuje okrogel sodni pe-
čat s premerom 34mm, z grbom Republike
Slovenije v sredini in z naslednjo vsebino: RE-
PUBLIKA SLOVENIJA OKROŽNO SODIŠČE
V NOVI GORICI 20. Ob-76278

Priglasitveni list

Brodarič Marta s.p., Vinje 61, Dol pri Ljub-
ljani, priglasitveni list, opravilna št.
26-2174/97, izdan dne 15. 6. 1997.
gng-96240

Čeček Franc, Tekačevo 14, Rogaška Sla-
tina, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
043210/0823/00-64/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnn-95908

Eržen Anton s.p., Levstikova 15, Trebnje,
priglasitveni list, opravilna št. 057/079/94,
izdan dne 9. 4. 1994. gnc-96144

Kokalj Ana, Goličnikova 5, Mozirje, prigla-
sitveni list, opravilna št. 35-0839/99, izdan
dne 1. 5. 1999. gnb-96145

Marinko Zvonko, Pod goricami 49, Notra-
nje Gorice, priglasitveni list, opravilna št.
28-1739/94, izdan dne 1. 1. 1995.
gnv-96000

Matjašič Mateja, Pot h gozdu 2, Brezovica
pri Ljubljani, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 053231/1449/01-25/1998 – izdana na
ime Jerič Pavel, izdana dne 13. 2. 1998.
gnz-96221

Pavlakovič Jože, Moša Pijade 8, Črnomelj,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
068735/0875/01-15/2000, izdana dne 21.
1. 2000. gng-96040

Pizzulin Martina, Vipavska ulica 9, Ljublja-
na, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
028737/0417/00-35/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gne-95892

Posavec Donata, Savudrijska 5, Piran –
Pirano, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
059683/1158/01-50/1995. gnn-96208

Vuković Vaso, Ulica Vide Janežičeve 7,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
27-941/94, mat. št. 5948085. gnc-95769

Zagradišnik Slavica, Bobova vas 7, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna št.
064-0766-94, izdan dne 13. 5. 1994.
gnq-95905

Zupančič Slavko, Skojevska 6, Ljublja-
na-Polje, priglasitveni list, opravilna št.
26-1452/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnn-95958

Žerdin Ignac, Mala Polana 90, Velika Pola-
na, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
023182/055/00-32/1995. gnz-96046

Potne listine

Anderlič Darjan, Branik 109, Branik, potni
list, št. P00313164, izdala UE Nova Gorica.
gnw-95974

Basaneže Lučio, Šmarje pri Sežani 150,
Sežana, maloobmejno prepustnico, št. AI
166180, izdala UE Sežana. gns-95978

Berčič Milena, Cesta II grupe odredov 77,
Ljubljana, potni list, št. AA 869482.
gnd-96043

Bozovičar Jure, Na Brezno 20, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. P00540087.
gni-96013

Brečko Boštjan, Spodnja Rečica 139, Re-
čica ob Savinji, potni list, št. Ba 810037.
gnf-95866

Bučinel Rebeka, Orehovlje 42/a, Miren,
potni list, št. P00483181, izdala UE Nova
Gorica. gnh-95839

Cimerman Daniel, Škapinova 10, Celje,
potni list, št. BA 997462. gnq-95805

Djokić Dimitrij, Mestni trg 7, Škofja Loka,
potni list, št. P00603971. gnz-95996

Dolinšek Silvo, Tupaliče 30/a, Preddvor,
potni list, št. P00419396, izdala UE Kranj.
gnl-96310

Doltar Rok, Jakčeva ulica 8, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00336201. gnq-95930

Drašler Barbara, Boletova 51, Ljubljana,
potni list, št. P00131473. gnv-96150

Drašler Marjan, Boletova 51, Ljubljana,
potni list, št. P0077191. gnt-96152

Dukarič Uroš, Beblova 7, Maribor, potni
list, št. P00167497, izdala UE Maribor.
gnm-95959

Dvornik Jaka, Ronkova ulica 18, Slovenj
Gradec, potni list, št. P00342553, izdala UE
Slovenj Gradec. gnw-96274

Dvornik Mladen, Ronkova ulica 18, Slo-
venj Gradec, potni list, št. P00365120, izdala
UE Slovenj Gradec. gnx-96273

Dvornik Neja, Ronkova ulica 18, Slovenj
Gradec, potni list, št. P00342554, izdala UE
Slovenj Gradec. gny-96272

Erpe Marjan, Podgrad 27/a, Novo mesto,
potni list, št. P00306230. gnh-95964

Gracelj Lidija, Ronkova ulica 18, Slovenj
Gradec, potni list, št. P00342555, izdala UE
Slovenj Gradec. gnt-96277

Klemenčič Zoran, Pot do šole 8, Ljublja-
na, potni list, št. P00604248. gnj-95912

Koglot Gregor, Ul. Na Lokvi 6, Vrtojba, Šem-
peter pri Gorici, potni list, št. P00408333,
izdala UE Nova Gorica. gnz-95821

Ložar Natalija, Tbilisijska 6, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00295487. gnb-96095

Marič Jožef, Murski Črnci 20, Tišina, ma-
loobmejno prepustnico, št. AG 6807, izdala
UE Murska Sobota. gnd-96143

Murgelj Tone Ivan, Videm 15/a, Dol pri
Ljubljani, potni list, št. P00419770.
gnw-96149

Novak Miran, Celovška 106, Ljubljana,
potni list, št. P00058079. gny-96322

Pašić Elmaz, Hrastje 52, Kranj, potni list,
št. AA 346639. gnn-96058

Pavlović Sonja, Kromberk, Ul. bratov Hva-
lič 142, Nova Gorica, maloobmejno prepu-
stnico, št. AI 101133, izdala UE Nova Gorica.
gnj-96337

Plesničar Jan, Juleta Gabrovška 19, Kranj,
potni list, št. P579484. gny-95997

Ravnikar Ida, Carja Dušana ulica 8, Ljub-
ljana, potni list, št. P00594503. gne-96267

Rojko Andrej, Šomat 8/b, Sladki Vrh, pot-
ni list, št. P 202877. m-810

Ruparšek Barbara, Kurirska pot 20, Vrhni-
ka, potni list, št. P000141245. gnr-96329

Slamič Miha, Šempas 165, Šempas, pot-
ni list, št. P00666118, izdala UE Nova Gori-
ca. gny-95822

Trebovc Jože, Ljubljanska cesta 72, Dom-
žale, potni list, št. P00292300. gng-95990

Vidmar Aleš, Jarnikova 11, Ljubljana, potni
list, št. P00397532. gne-96142

Vodovnik Danilo, Janševa 12, Ljubljana,
potni list, št. P00044823. gnc-96344

Žagar Lea, Čeče 103, Hrastnik, potni list,
št. P00327785. gnu-96151

Železnik Anton, Lahomno 47, Laško, pot-
ni list, št. BA 169548, izdala UE Laško.
gnz-95871

Osebne izkaznice

Amon Greta, Olimje 24, Podčetrtek, ose-
bno izkaznico, št. 751799. gnq-95880

Anderluh Edvard, Bohoričeva ul. 4, Celje,
osebno izkaznico, št. 603426. gnl-96185
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Bajda Viktorija, Podkraj 72, Hrastnik, ose-
bno izkaznico, št. 276797. gnh-96139

Banfi Borut, Zenkovci 59, Bodonci, ose-
bno izkaznico, št. 642904. gnf-95841

Barčot Lidija, Regentova 6, Ankaran – An-
karano, osebno izkaznico, št. 661068.
gnb-95970

Bečarski Boško, Senožoti 46, Zgornja Be-
snica, osebno izkaznico, št. 170889.
gnd-96168

Belec Ivo, Čakova 4/b, Sveti Jurij ob Ščav-
nici, osebno izkaznico, št. 229051.
gne-96117

Benkovič Ignac, Bogojina 133, Bogojina,
osebno izkaznico, št. 1310783. gnj-95837

Berčič Milena, Cesta II grupe odredov 77,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 338698.
gne-96042

Bernard Dušan, Babna gora 3/a, Loka pri
Žusmu, osebno izkaznico, št. 803952.
gne-95767

Bizjak Andi, Polževa 5, Ajdovščina, ose-
bno izkaznico, št. 249235. gni-95838

Bizjak Ljubomir, Požan 6, Kranjska Gora,
osebno izkaznico, št. 372607. gnx-95948

Blazinšek Ida, Mali vrh 49, Velenje, ose-
bno izkaznico, št. 888222. gni-96188

Blažek Petra, Prisoje 4, Koper – Capo-
distria, osebno izkaznico, št. 371624.
gnb-96120

Bobič Aleš, Vrtna 6, Murska Sobota, ose-
bno izkaznico, št. 911160. gnn-96133

Bojc Marija, Humec 30, Dolenja vas, ose-
bno izkaznico, št. 4256. gnt-96352

Bradač Albina, Ul. Janeza Puharja 5, Kranj,
osebno izkaznico, št. 104522. gnp-95756

Bratec Slavica, Paridol 12, Dobje pri Pla-
nini, osebno izkaznico, št. 958546.
gnn-96158

Brudar Borut, Grajska cesta 20, Kostanje-
vica na Krki, osebno izkaznico, št. 1165872.
gnf-96166

Brudar Dejan, Grajska cesta 20, Kostanje-
vica na Krki, osebno izkaznico, št. 70524.
gne-96167

Bučinel Rebeka, Orehovlje 42/a, Miren,
osebno izkaznico, št. 293752. gnm-95834

Bukovec Miroslav, Milčinskega ulica 5, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 863768. gnj-95762

Burger Alenka, Orlova cesta 6/b, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 113672.
gng-96265

Copot Branko, Zaloška 228, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 820687. gne-96317

Cvelfer Boštjan, Boharina 32, Zreče, ose-
bno izkaznico, št. 287094. gnk-96011

Čepin Andrej, Glavarjeva 49, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 696516. gny-96047

Černe Aljaž, Zg. Gorje 3/a, Zgornje Gorje,
osebno izkaznico, št. 1225489. gnc-95819

Čiča Sanja, Škrilje 141, Ig, osebno izkaz-
nico, št. 263302. gnh-95968

Čonč Hermina, Smrdujeva 21, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št. 136353.
gnr-96254

Črešnik Niko, Trbonje 3, Trbonje, osebno
izkaznico, št. 857063. gnj-96312

Dobčnik Uroš, Jeze 2/a, Šmartno pri Litiji,
osebno izkaznico, št. 95841. gnq-96255

Dobravec Antonija, Temljine 25, Grahovo
ob Bači, osebno izkaznico, št. 721223.
gns-96128

Doler Kaja, Predenca 6/a, Šmarje pri Jel-
šah, osebno izkaznico, št. 932613.
gne-96067

Dražič Anja, Ob Suhodolnici 25, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 116725.
gnq-96130

Druzovič Irena, Drbetinci 66/a, Vitomarci,
osebno izkaznico, št. 589964. gno-96132

Dželilović Anita, Šmarje 101, Šmarje, ose-
bno izkaznico, št. 1030528. gnu-95851

Erpe Marjan, Podgrad 27/a, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 851815. gni-95963

Ferlež Marijana, Marije Hvaličćeve 8, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 793086.
gnv-96125

Fingušt Boštjan, Starše 44, Starše, ose-
bno izkaznico, št. 51708. gnw-96174

Flajšman Janez, Gomilci 1, Destrnik, ose-
bno izkaznico, št. 798623. gnv-95850

Frelih Miroslav, Gorenja Dobrava 8/b, Go-
renja vas, osebno izkaznico, št. 694674.
gnj-95987

Fridau Marjan, Sp. Žerjavci 38, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 20697.
gnx-96123

Gabrovec Mihael, Paradiž 81, Cirkulane,
osebno izkaznico, št. 746650. gnp-95981

Gavez Boris, Šentlenart 49, Mislinja, ose-
bno izkaznico, št. 686279. gnq-96280

Gjura Željko, Vodranci 45, Kog, osebno
izkaznico, št. 1006419. gng-95840

Glonar Nike, Pot ilegalcev 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 224523. gni-96288

Godec Jurij, Gasilska ulica 3, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 1021037. gnd-95868

Godler Alan, Podlehnik 78, Podlehnik,
osebno izkaznico, št. 936619. gnv-95975

Godnič Alba, Bolniška 4, Piran – Pirano,
osebno izkaznico, št. 364995. gnc-95844

Golob Angela, Srednja vas 30, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 444591. gnz-96121

Gorišek Romana, Ul. Frankolovskih žrtev
54, Celje, osebno izkaznico, št. 497804.
gnm-96334

Gornik Marija, CBE 128, Metlika, osebno
izkaznico, št. 663974. gnk-96136

Gornik Peter, Dolenjska c. 316, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 498073. gni-95788

Gregorc Igor, Tenetiše 14/a, Golnik, ose-
bno izkaznico, št. 770138. gnt-96327

Gregorin Blaž, Štulajeva 12, Ljubljana-Šen-
tvid, osebno izkaznico, št. 104249.
gnn-95858

Grobin Angela, Kotnikova 6, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 748066. gnm-96159

Grubar Vincenc, Selanov trg 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 764998. gnq-96355

Grubelnik Benjamin, Spodnji Kraj 30, Pre-
valje, osebno izkaznico, št. 1206427.
gnc-96269

Guštin Jožef, Dolinska 56/b, Koper – Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 678844.
gnp-96281

Hanželič Antonina, Dolenja vas 74, Pre-
bold, osebno izkaznico, št. 268600.
gnu-95976

Hanželič Janko, Hardek 26, Ormož, ose-
bno izkaznico, št. 203991. gny-95847

Hočevar Mihelič Maja, Vojkova 73, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 416311.
gnv-96250

Hodorovac Miran, Stranska vas 49, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 344344.
gnm-96134

Homar Janko, Sp. Škofije 120, Škofije,
osebno izkaznico, št. 1040875. gnp-95831

Horvat Željko, Brilejeva 6, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 689206. gnt-95802

Hrašovec Jernej, Breg 44, Polzela, ose-
bno izkaznico, št. 942323. gnz-95875

Hren Ana, Dogoška cesta 79, Maribor,
osebno izkaznico, št. 994805. gnx-96323

Hribar Frančiška, Bizoviška 43/g, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 155256.
gnu-96251

Hribar Velikonja Jesenka, Vipavska cesta
99, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
1063682. gne-95942

Hribernik Nina, Šercerjeva 18, Velenje,
osebno izkaznico, št. 374129. gnr-96179

Humar Robert, Glinškova ploščad 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 751554.
gns-96303

Ilijev Katarina, Ul. heroja Verdnika 14, Je-
senice, osebno izkaznico, št. 512026.
gnw-96324

Ilišin Mišo, Dolnje Ložine 16, Dolenja vas,
osebno izkaznico, št. 823664. gns-95853

Jagušić Miro, Matije Tomca 2, Domžale,
osebno izkaznico, št. 640588. gnw-96249

Jakac Nerina, Sp. Škofije 125/b, Škofije,
osebno izkaznico, št. 734791. gnq-95830

Janževec Karmen, Tomšičeva 11, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 872600.
gnx-96298

Jerman Peter, Brezje pri Dobu 16, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 1055845.
gnv-95800

Kadunc Mirko, Golouhova 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1058685. gnr-95804

Kemperle Valentin, Podbrezje 90, Naklo,
osebno izkaznico, št. 1312276. gnb-95995

Kink Peter, Pod gabri 9, Celje, osebno
izkaznico, št. 234203. gnz-95771

Klemenčič Tomaž, Strmca 29, Laško, ose-
bno izkaznico, št. 986420. gnk-96186

Klenovšek Peter, Vodopivčeva 9, Kranj,
osebno izkaznico, št. 896235. gnc-96069

Knap Franc, Dol. Slaveči 111, Grad, ose-
bno izkaznico, št. 953898. gnu-95826

Kolarović Dušan, Rožna dolina, Cesta
IX/43, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
130958. gnz-96346

Konec Bernarda, Poljubinj 5/f, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 1313659. gnk-95836

Konte Breda, Resljeva 33, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 453057. gno-96232

Korošec Karl, Sp. Pirniče 19/f, Medvode,
osebno izkaznico, št. 237486. gnz-96296

Korošec Marjan, Podvin 239, Žalec, ose-
bno izkaznico, št. 323901. gnn-95883

Korošec Stoja, Koprivnik 47/a, Bohinjska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 1333375.
gnr-96129

Kosi Ferdinanda, Ul. XXX. divizije 6, Porto-
rož – Portorose, osebno izkaznico, št.
898234. gne-95842

Kovačič Tine, Zvezna ulica 4, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 565996. gnk-95861

Kozič Branko, 25.maja 79, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 757422. gno-95832

Kralj Luka, Kunaverjeva 8, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 173943. gny-96222

Kramer Terezija, Spodnja Polskava 221,
Pragersko, osebno izkaznico, št. 453284.
gnu-96326

Križanec Slavica, Strma 3, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 900311. gnd-96068

Krošelj Zdravko, Slomškova 5, Brežice,
osebno izkaznico, št. 172427. gne-96017

Kruder Igor, Ob potoku 12, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 902546.
gno-95982
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Kuder Vinko, Hruševo 106, Dobrova, ose-
bno izkaznico, št. 421342. gns-96353

Kunej Janez, Hrastje 9/a, Bistrica ob So-
tli, osebno izkaznico, št. 640012.
gnm-96309

Kužner Alojz, Kampel 1/c, Koper – Capo-
distria, osebno izkaznico, št. 182061.
gny-96122

Kvas Miran, Vičava 131, Ptuj, osebno iz-
kaznico, št. 866610. gnb-96270

Lampelj Daniel Marjan, Mareška pot 15,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
966642. gnl-96160

Landeker Eva, Celjska cesta 5, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 944420.
gng-96165

Lenarčič Ludvik, Prušnikova 5, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št. 642388.
gnk-96286

Lenarčič Olga, Prušnikova 5, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št. 642367.
gnj-96287

Lipovec Vladimir, Polica 125, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 563464. gnp-96356

Lokar Silvio, Arnovo selo 33, Artiče, ose-
bno izkaznico, št. 14404. gnw-96024

Lovko Marija, Gregorčičev drevored 11,
Postojna, osebno izkaznico, št. 466828.
gnt-95977

Lozinšek Alojzija, Topovlje 23, Braslovče,
osebno izkaznico, št. 94688. gng-95765

Lun Jože, Ciril Metodov trg 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 126824. gnb-96295

Marin Andraž, Spodnji Kraj 30, Prevalje,
osebno izkaznico, št. 1206421. gnz-96271

Marin Marica, Spodnji Kraj 30, Prevalje,
osebno izkaznico, št. 1206418. gnd-96268

Marušek Lea, Draženci 34/e, Ptuj, ose-
bno izkaznico, št. 34869. gns-96278

Mauko Jože, Kidričeva 10, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 416393. gny-96172

Maurič Lazar Martina, Križevniška 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1136693.
gnp-96131

Medved Silva, Škofja vas 13, Škofja vas,
osebno izkaznico, št. 1245560. gnn-96333

Meke Barbara, Škrljevo 5, Šentrupert, ose-
bno izkaznico, št. 968352. gnh-96064

Memčić Latif, Vodnikova cesta 5, Celje,
osebno izkaznico, št. 845213. gnv-96325

Mihalič Vanesa, Kmečka 19, Koper – Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 231113.
gnv-95829

Mihelič Blaž, Ul. heroja Rojška, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 985961. gnu-95876

Mihelič Tomaž, Stara cesta 70, Logatec,
osebno izkaznico, št. 472934. gnx-95798

Motoh Tomaž, Gubno 34, Lesično, ose-
bno izkaznico, št. 955736. gnb-96070

Nikolić Čedomir, Novo polje, Cesta X/12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 382587.
gnw-95924

Oblak Daša, Šalek 89, Velenje, osebno
izkaznico, št. 229506. gni-96163

Oman Marta, Kraigherjeva 12, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1367244. gnr-96079

Ornik Bernard, Bistriška c. 58, Poljčane,
osebno izkaznico, št. 285118. gnc-96019

Ovčar Marko, Pot k Savi 7, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 731560. gno-95807

Ovčar Tomaž, Landek 10, Nova Cerkev,
osebno izkaznico, št. 258886. gnr-96004

Pajduh Milan, Zrinskega 7, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 104251. gnk-95811

Pajsar Urška, Vodovodna cesta 87, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 252013.
gne-95792

Papič Bojan, Klavže 7, Most na Soči, ose-
bno izkaznico, št. 1030178. gno-96157

Papič Jožefa, Streliška 1, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 478262. gno-96082

Pejčinović Berden Ana, Vrhovci, Cesta
X/7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 126038.
gnq-95934

Pelc Polonca, Ozare 8, Šmartno pri
Slov.Gradcu, osebno izkaznico, št. 628575.
gnc-96119

Podkrižnik Marjan, Lepa njiva 73, Mozirje,
osebno izkaznico, št. 562177. gng-95865

Popijal Tina, Avgustinčičeva ulica 9, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 896853.
gnw-96349

Porenta Roberto, Ul. bratov Babnik 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 858250.
gnk-96161

Povše Suzana, Vrazov trg 2, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 814090. gnq-96080

Prajs Alenka, Robbova 25, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 751141. gny-95972

Prezelj Sandra, Zariška 12, Kranj, osebno
izkaznico, št. 1145301. gnf-96316

Prijatelj Matilda, Močilno 11, Radeče, ose-
bno izkaznico, št. 330556. gnp-95856

Pucko Bojan, Juša Kramarja 24, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 58389.
gnv-95825

Puntar Danijela, Dolenjska cesta 45/e,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 73824.
gnn-96308

Rački Jožef, Ljubljanska cesta 8, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 338021. gnf-96191

Rahelić Davorin, Podplanina 8, Draga,
osebno izkaznico, št. 620043. gnr-95854

Rajh Branko, Murščak 21, Radenci, ose-
bno izkaznico, št. 119274. gnx-95973

Rajh Branko, Banovci 6, Veržej, osebno
izkaznico, št. 223497. gnr-96154

Raktelj Peter, Sončna pot 23, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 992035.
gnj-96137

Rant Valerija, Ilirska 24, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 141340. gng-96140

Rašl Janez, Vičava 87, Ptuj, osebno izkaz-
nico, št. 1042704. gnz-95971

Ravnak Ines, Dečkova c. 52, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 956729. gnd-96018

Repinc Boštjan, Na trati 50, Lesce, ose-
bno izkaznico, št. 88565. gnp-95881

Ribič Edvard, Cirknica 4, Šentilj v Slov.go-
ricah, osebno izkaznico, št. 218846. m-805

Rogan Matevž, Šalek 8, Velenje, osebno
izkaznico, št. 1003620. gng-96190

Rojko Dejan, Glinškova 16, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 1211375. gni-96313

Rudolf Iztok, Hoterdšica 41, Hotedršica,
osebno izkaznico, št. 666984. gnf-96241

Rustja Branko, Cesta zmage 80, Maribor,
osebno izkaznico, št. 387579. gnt-96002

Sakelšek Franc, Tugomerjeva 10, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 81485. gno-96032

Sandalj Mitja, Pot za Krajem 3, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 431735. gnj-96162

Selman Kemal, Kamnogoriška 88, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 929375.
gnd-95793

Senčar Bojan, Veščica 10/a, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 336104. gnt-95827

Senica Vesna, Cesta v Log 21, Bistrica ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 710400.
gnu-95926

Slapar Marija, Linhartova 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 790991. gnx-96148

Smiljanić Drago, Ljubljanska cesta 4,
Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 387222.
gnb-96245

Smode Martina, Palmejeva 30, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 475088. gnl-96285

Sodec Damjan, Polje, Cesta VI/8, Ljublja-
na-Polje, osebno izkaznico, št. 14119.
gnc-95794

Soko Melita, Zg. Duplek 72/a, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 1173333.
gnr-95954

Stanojevič Aleksander, Sp. Brežnica 33,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 126803.
gno-95857

Starič Branko, Sneberska cesta 20/e,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 797541.
gnf-95816

Stopar Tadej, Pod lipami 10, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 372516. gns-95878

Strelec Franc, Črtomirova 31, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 253796. gnu-96301

Suhovršnik Urška, Ceplje 8, Gornji grad,
osebno izkaznico, št. 653120. gnp-95956

Svenšek Jakob, Pobrežje 11, Videm pri
Ptuju, osebno izkaznico, št. 1047832.
gnk-96336

Šabič Dragan, Kočevska reka 41, Kočev-
ska Reka, osebno izkaznico, št. 335261.
gnl-95860

Šalamon Arpad, Aškerčeva 4, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 340135.
gnh-96014

Škarja Igor, Tolsti vrh 8, Vače, osebno
izkaznico, št. 999078. gnv-95950

Škilan Neža, Drenov grič 152/a, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 786737. gnh-95814

Škoda Mojca, Abramova 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 724802. gnc-96244

Škrinjar Vanja, Pernovo 37/c, Žalec, ose-
bno izkaznico, št. 257014. gnq-95955

Škropeta Denis, Veliki trg 4, Izola – Isola,
osebno izkaznico, št. 683931. gnl-95835

Šrot Martin Stanislav, Vojkova 87, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 847223. gni-95763

Štimac Josip, Marinčlja 11, Kočevje, ose-
bno izkaznico, št. 576696. gnq-96005

Šumiga Nataša, Zabukovica 85/e, Griže,
osebno izkaznico, št. 256800. gnp-96056

Švajger Anže, Ulica Gubčeve brigade 100,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 851358.
gnx-95873

Tašker Florjana, Radež 14, Loka pri Zida-
nem Mostu, osebno izkaznico, št. 1122411.
gnw-95999

Tašker Štefan, Radež 14, Loka pri Zida-
nem Mostu, osebno izkaznico, št. 1023278.
gnx-95998

Timar Franjo, Polički vrh 38, Jarenina, ose-
bno izkaznico, št. 824669. m-809

Tornar Gregor, Ul. Prekmurske čete 64,
Črenšovci, osebno izkaznico, št. 218204.
gnt-95927

Trebovc Jože, Ljubljanska cesta 72, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 1165286.
gnh-95989

Trojar Jasmin, Celovška cesta 269, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 46225.
gnd-96343

Trplan Tina, Pod Plešivico 18, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 1034517.
gnc-95869

Tušar Marko, Majaronova 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1035372. gnx-95923

Urbas Janez, Ul. Rakovške čete 1, Rakek,
osebno izkaznico, št. 87863. gnc-96294
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Valjavec Dejan, Selo 16, Zagorje ob Savi,
osebno izkaznico, št. 2467. gni-96263

Vaš Mitja, Pečovnik 47, Celje, osebno iz-
kaznico, št. 148198. gnm-95859

Veber Matjaž, Vodnikova 8, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 956987. gnq-96105

Vecko Edvard, Čeče 103, Hrastnik, ose-
bno izkaznico, št. 938080. gns-96153

Vidovič Marjetka, Paradiž 43/a, Cirkula-
ne, osebno izkaznico, št. 927354.
gnc-95969

Vrag Franc, Dušana Mravljaka 19, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 122016.
gny-96022

Vrhovnik Gregor, Križ 43, Komenda, ose-
bno izkaznico, št. 1319641. gnw-96299

Vrtačnik Rok, Gradnikova ul.2, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 239291. gnt-96177

Zelenko Lidija, Novo naselje 19, Bistrica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 722806.
gnt-95877

Zemljič Marija, Cesta OF 40, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 975763. gnc-96169

Zgrabljič Pavlina, Škapinova 3, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 820459. gnz-96171

Zimšek Peter, Pot k Trojici 8, Vrhnika, ose-
bno izkaznico, št. 567404. gnn-95808

Žagar Janez, Lobodova 25, Trzin, osebno
izkaznico, št. 938472. gnm-96359

Žavbi Anton, Sv. Andrej 16, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 1293544. gnj-95812

Žitnik Emilija, Mašera Spašiča 9, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 382613.
gnv-96225

Župevc Tatjana, Jagnjanica 41/a, Rade-
če, osebno izkaznico, št. 58662. gni-95938

Žuran Andrej, Mihovci76, Velika Nedelja,
osebno izkaznico, št. 744041. gnb-95820

Žužek Simon, Slovenska vas 5, Pivka, ose-
bno izkaznico, št. 714909. gno-96307

Vozniška dovoljenja

Abazaj Gazmend, Tončka Dežmana 10,
Kranj, preklic duplikata vozniškega dovolje-
nja, kat. BGH, št. S 809388, reg. št. 40263,
izdala UE Kranj. gnj-95745

Abraham Štefan, Adrijanci 34, Petrovci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 3417.
gnc-96044

Andrejašič Darko, Cesta na Markovec 17,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, reg.
št. 10117, izdala UE Koper. gnz-95896

Anžič Grega, Gotska ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1526102, reg. št. 191996, izdala UE Ljublja-
na. gnb-96345

Arnič Tomaž, Za Ljubnico 56, Ljubno ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 8855, izdala UE Mozirje. gnt-96006

Auer Karmen, Osterčeva 7, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 303837,
reg. št. 42667, izdala UE Maribor.
gno-96007

Baretić Milan, Verd, Cesta Krimskega
odreda 18, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12155, izdala UE Vrhnika.
gnn-95833

Bečarski Boško, Senožeti 46, Zgornja Be-
snica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
38599, izdala UE Kranj. gns-96053

Benkovič Ignac, Bogojina 133, Bogojina,
vozniško dovoljenje, reg. št. 1483.
gnu-95751

Beranič Silvester, Pongrče 26/b, Cirkov-
ce, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 13936, izdala UE Ptuj. gnt-95902

Berčič Milena, Cesta II grupe odredov 77,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1001457, reg. št. 64263, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-96045

Berlot Miroslav, Morska 41, Kanal, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 38511.
gnz-95746

Blaznik Nataša, Suška cesta 32, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, reg. št. 27343,
izdala UE Škofja Loka. gnh-95914

Bobič Karol, Seidlova 27, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18743, izdala UE Novo mesto. gnb-95795

Bojc Marija, Humec 30, Dolenja vas, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 8380, izda-
la UE Ribnica. gnu-96351

Bosnić Sanela, Bilečanska ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
651638, reg. št. 195951, izdala UE Ljublja-
na. gnu-95801

Bračko Gregor, Cesta k Dravi 10, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 1378570, reg. št. 108053, izdala UE Mari-
bor. gni-95888

Bremec Katarina, Palmejeva ulica 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1594591, reg. št. 9215, izdala UE Ljubljana.
gnd-96118

Brkić Branimir, Marjana Kozine 9, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20781, izdala UE Novo Mesto.
gnu-96226

Brovč Peter, Kostanjevica 43, Kostanjevi-
ca na Krasu, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 43236, izdala UE Nova Gorica.
gnm-96059

Bučinel Rebeka, Orehovlje 42/a, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
43940, izdala UE Nova Gorica. gnc-96223

Burjak Sandra, Hladilniška pot 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1609169, reg. št. 220359, izdala UE Ljublja-
na. gns-96228

Cvetnić Lilijana, Tolsti vrh 118, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16439, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gnt-95752

Čermelj Ennio, Bazoviška 12, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7694, izdala UE Piran. gnr-95779

Černeka Milan, Pokopališka ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
135356, reg. št. 86121, izdala UE Ljubljana.
gng-96340

Česen Judita, Stara cesta 31, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 642067, reg. št. 32914. gnp-95906

Čotar Suzana, Kolarska 4, Koper – Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
28084, izdala UE Koper. gnu-95951

Dajcer Jože, Jelenče 1, Pesnica pri Mari-
boru, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg.
št. 3905, izdala UE Pesnica. m-803

Damij Talib, Šišenska cesta 27, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 595647,
reg. št. 148425, izdala UE Ljubljana.
gnl-96360

Djokić Dimitrij, Mestni trg 7, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
29574, izdala UE Škofja Loka. gnc-95994

Dobrfnec Mojca, Slavka Gruma 18, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, reg. št. 33977.
gnd-95768

Dolinar Mitja, Vir, Zoisova ulica 16, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
328308, reg. št. 26520, izdala UE Domžale.
gnl-95810

Dolinšek Andrej Franc, Celovška cesta
108, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1420264, reg. št. 10233, izdala UE
Ljubljana. gne-95967

Dolinšek Silvo, Tupaliče 30/a, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1624129, reg. št. 56116, izdala UE Kranj.
gno-96282

Doltar Rok, Jakčeva ulica 8, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGh, št. S 1002519,
reg. št. 201003, izdala UE Ljubljana.
gnr-95929

Drakslar Matevž, Cegelnica 39, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1303503,
reg. št. 50468. gnu-96201

Dražič Anja, Ob Suhodolnici 35, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15712. gnq-96030

Drkušič Heidi, Ganglova ulica 12, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1480899, reg. št. 6169, izdala UE Metlika.
gnq-96230

Dukarič Božica, Beblova 7, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 799760,
reg. št. 86225, izdala UE Maribor.
gno-95957

Dvornik Barbara, Stara Slovenska ulica 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1550091, reg. št. 172937, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-95931

Đuričič Robert, Klemenova ulica 142,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1013519, reg. št. 204084, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-96141

Erpe Marjan, Podgrad 27/a, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
7379, izdala UE Novo mesto. gnk-95961

Erzetič Franko, Sv. Anton, Turki 21, Pobe-
gi, preklic duplikata vozniškega dovoljenja,
kat. ABCEGH, reg. št. 18448. gnf-96049

Falnoga Ivan, Dobrava 39, Zreče, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 2827.
gnf-96066

Frelih Miroslav, Gorenja Dobrava 8/b, Go-
renja vas, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEFGH, reg. št. 5436, izdala UE Škofja
Loka. gnk-95986

Fridrih Dejan, Gomilsko 82, Tabor, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1400577.
gnj-96187

Gasser Karolina, Tržaška cesta 54/b, Lo-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6082, izdala UE Logatec. gnc-95744

Glogovšek Stanislav, Slomškova 11, Bre-
žice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17101, izdala UE Brežice. gnm-96184

Godec Jurij, Gasilska ulica 3, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 43709.
gne-95867

Godnič Alba, Bolniška 4, Piran – Pirano,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
1411, izdala UE Piran. gnz-95846

Gogala Blaž, Rupa 36, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1404773, reg. št.
53051, izdala UE Kranj. gnb-95920

Gorjan Branko, Cesta na Čuklje 58/a,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, reg. št. 18349. gnk-95786

Gracelj Lidija, Ronkova ul. 18, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12216. gnw-96199
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Graonja Danilo, Trg Rivoli 5, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1355187,
reg. št. 45465, izdala UE Kranj. gnj-96362

Graonja Tomislav, Trg Rivoli 5, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 272369,
reg. št. 24984, izdala UE Kranj. gni-96363

Grden Primož, Veliki Videm 20, Velika Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1555356, reg. št. 12349, izdala UE Trebnje.
gnk-96236

Grebenar Zlatko, Ljubljanska cesta 84/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1591495, reg. št. 38316, izdala UE Dom-
žale. gnp-96081

Grilc Janko, Kranjska 6, Radovljica, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 74/2002. gnj-96087

Grubar Vincenc, Selanov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
412826, reg. št. 112782, izdala UE Ljublja-
na. gnu-96276

Grubelnik Benjamin, Sp. Kraj 30, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
11768, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnc-96219

Grudnik Maja, Zadrečka c. 9, Nazarje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10657.
gnz-96021

Gulič Patricija, Budanje 1/f, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 784491,
reg. št. 14345, izdala UE Ajdovščina.
gnx-95848

Hain Aleksandra, Dobravlje 2, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 344232,
reg. št. 9282. gns-96057

Hari Angela, Oblakova 6, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 877233, reg.
št. 1223, izdala UE Maribor. gnm-95884

Harjač Boris, Ulica Koroškega bataljona
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001611242, reg. št. 155082, izdala UE
Ljubljana. gno-96357

Hernavs Tinka, Cankarjeva 2/c, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001312665, reg. št. 28386, izdala UE Vele-
nje. gnb-96020

Hočevar Vika, Ziherlova ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1182951, reg. št. 13252, izdala UE Grosu-
plje. gne-96242

Hojnik Jasna, Vozniška pot 26, Lovrenc
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 8620, izdala UE Ruše. m-799

Honjec Zvonimir, Obrtna cesta 10, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
8041, izdala UE Celje. gnr-95879

Horvat Metka, Zg. Kungota 11, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SA 453449, reg. št. 85. m-813

Hribar Damjan, Špitalič 34/a, Motnik, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 21052.
gne-95917

Hribar Velikonja Jesenka, Vipavska cesta
99, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 47645, izdala UE Nova Gori-
ca. gnf-95941

Hribernik Nina, Šercerjeva 18, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 858322,
reg. št. 24490, izdala UE Velenje. gnn-96183

Ilijev Katarina, Ul. heroja Verdnika 14, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1424260, izdala UE Jesenice. gnj-96062

Ipavec Simon, Levpa 14, Kal nad Kana-
lom, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
39736, izdala UE Nova Gorica. gnt-96052

Ivankovič Leonida, Kraigherjeva 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
40264. gnu-96176

Ivaštanin Danijela, Cesta V. Svetina 8/b,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 961356. gng-96065

Jakac Nerina, Sp. Škofije 125/g, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
17787. gnr-96229

Jerala Samo, Tbilisijska ulica 76, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
482509, reg. št. 187221, izdala UE Ljublja-
na. gnv-96075

Jerman Peter, Brezje pri Dobu 16, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1584618, reg. št. 6237, izdala UE Domžale.
gnw-95799

Jorgačevski Anže, Vandotova ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189688, reg. št. 219906, izdala UE Ljublja-
na. gnk-95936

Justin Sebastjan, Sp. Dobrava 6, Kropa,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1524179, reg. št. 28242. gnv-95750

Kačarević Nenad, Brolejeva ulica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGh, št. S
516727, reg. št. 41972, izdala UE Ljubljana.
gnq-96155

Kaloh Milan, Ob Blazovnici 42, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 67226,
reg. št. 57642, izdala UE Maribor.
gnh-96189

Kastner Andrej, Vaška pot 31, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1490090, reg. št. 241632, izdala UE Ljublja-
na. gnr-96279

Kecur Zvonko, Ul. Marije Hvaličeve 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 152926, reg. št. 138533, izdala UE Ljub-
ljana. gns-96257

Keglović Slavko, Grmovlje 40, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
40003, izdala UE Novo mesto. gne-95817

Kemperle Valentin, Podbrezje 90, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1180187, reg. št. 42263, izdala UE Kranj.
gnl-95910

Kenda Stanislav, Tomšičeva 35, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 7024. gnp-96031

Kikelj Igor, Idrija pri Bači 39, Most na Soči,
vozniško dovoljenje, št. S 1554983, izdala
UE Tolmin. gny-95897

Kišmetović Ismet, Konjedor 88, Bosanska
Krupa, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1459010, reg. št. 240095, izdala UE Ljublja-
na. gnd-96243

Klampfer Damjan, Razvanje, Pod Pohor-
jem 17, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 872087, reg. št. 93221, izdala
UE Maribor. gnl-95960

Kobal Carmen, Murnova 7, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1374763,
reg. št. 34852, izdala UE Domžale.
gnn-96283

Koleša Brigita, Kovinarska cesta 9/b,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20404, izdala UE Kamnik. gnl-96210

Komar Matjaž, Renški Podkraj 65, Renče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
36454, izdala UE Nova Gorica. gni-95913

Konec Bernarda, Poljubinj 5/g, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 1289633, izdala
UE Tolmin. gnl-95785

Konec Dominik, Partizanska 15/b, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
46200, izdala UE Koper. gnf-95891

Kosec Janja, Šarhova ulica 30, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 843411,
reg. št. 62417, izdala UE Ljubljana.
gns-96328

Kosi Kristijan, Košaški dol 69, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1472392,
reg. št. 119345, izdala UE Maribor.
gno-95882

Košuta Lara, Gornje Cerovo 65/b, Koj-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
44593, izdala UE Nova Gorica. gnr-96233

Koterle Tina, Koštabona 68, Šmarje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 44114,
izdala UE Koper. gnl-95760

Kovač Ivan, Medijske toplice 12, Izlake,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 655310,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnd-96193

Kovač Lucija, Na Straški vrh 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1373303, reg. št. 206670, izdala UE Ljublja-
na. gni-96063

Kovač Marko, Kardeljev trg 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001023344, reg. št. 25162, izdala UE Vele-
nje. gng-96015

Kovačič Dejan, Trebče 58, Bistrica ob So-
tli, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
12787, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnb-96320

Kozič Branko, 25. maja 79, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
10746, izdala UE Nova Gorica. gnq-95780

Krampl Karmen, Šober 7, Kamnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 001150968,
reg. št. 111206, izdala UE Maribor.
gnq-96180

Kranjčič Milan, Lancova vas pri Ptuju 6,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
19349. gnr-96204

Kremžar Matevž, Krakovska 10/a, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1273366, reg. št. 28764, izdala UE Domža-
le. gnn-96358

Krenker Matija, Pupinova 2, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 909394,
reg. št. 26494, izdala UE Maribor.
gnb-96170

Kristan Miha, Rojčeva ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S 1592783,
reg. št. 253856, izdala UE Ljubljana.
gnm-96084

Kristančič Tomaž, Višnjevik 34, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 38965, izdala UE Nova Gorica.
gnn-95783

Krivec Urbas Andreja, Gregorčičeva 28,
Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 1380502,
izdala UE Tolmin. gnj-96037

Kropivnik Boris, Moderndorferjeva pot 5,
Mežica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 16116, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnl-96260

Kuder Majda, Ulica Minke Bobnar 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1266619, reg. št. 8416, izdala UE Ljublja-
na. gns-95828

Kvartuh Matjaž, Polje, Cesta XXX/23b,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1000791, reg. št. 204031, iz-
dala UE Ljubljana. gnm-95809

Lakota Ana, Brestovica pri Komnu 116,
Komen, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15464, izdala UE Sežana. gnw-95899

Lapuh Sašo, Gimnazijska cesta 12, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
9192, izdala UE Trbovlje. gnt-95777
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Lautar Matej, Pod Plevno 77, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
27908, izdala UE Škofja Loka. gno-95932

Lednik Tomi, Križ 111, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10903, izdala
UE Sežana. gnj-95787

Lesar Matjaž, Trg svobode 30, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8303,
izdala UE Trbovlje. gnr-95904

Lokar Silvio, Arnovo selo 33, Artiče, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 16309,
izdala UE Brežice. gnv-96025

Lorenci Albert, Sv. Primož nad Muto 27,
Muta, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 9923, izdala UE Radlje. gnr-96054

Lovšin Tomaž, Gornje Lepovče 34, Ri-
bnica na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8982, izdala UE Ribnica.
gng-95790

Lukač Robert, Poljska pot 5, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 462201,
reg. št. 27044, izdala UE Domžale.
gnl-96264

Lukan Karel, Ob Krki 11, Straža, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 15257, izdala
UE Novo Mesto. gns-95753

Majerič Zoran, Turjaško naselje 2, Koče-
vje, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
12322, izdala UE Kočevje. gnb-96195

Marinčič Zvonimir, Močilnikarjeva ulica 11,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 66/2002.
gnh-96239

Matuzič Ana, Gregorčičeva 66, Izola – Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 496,
izdala UE Izola. gnl-96035

Maučič Petra, Borštnikova 51, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 915380,
reg. št. 103310. gnl-96060

Mazi France, Dolenja Brezovica 2, Preser-
je, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
689162, reg. št. 129971, izdala UE Ljublja-
na. gnv-96300

Medved Mojca, Titova 60, Radeče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1143974,
izdala UE Laško. gnx-96173

Medvešček Damjan, Gregorčičeva 5, De-
skle, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
46140, izdala UE Nova Gorica. gnc-95894

Medvešek Tanja, Gimnazijska cesta 30,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9383, izdala UE Trbovlje. gnj-96237

Memčič Latif, Vodnikova 5, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 39823.
gns-96003

Meršnik Vojko, Žagarska pot 14, Lovrenc
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 4750, izdala UE Ruše. m-807

Mihelič Tomaž, Stara cesta 70, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6528,
izdala UE Logatec. gny-95797

Mikolič Jože, Razidel, Ulica talcev 26, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. S 1570289, reg. št. 57321. gns-96178

Milošević Miodrag, Cesta Proletarskih bri-
gad 61, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1444130, reg. št. 108298, iz-
dala UE Maribor. gnd-96318

Mlakar Andrej, Travnik 13, Cerkno, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1269299, reg.
št. 11523, izdala UE Idrija. gny-96072

Možek Jasna Nikolaja, Štefanova ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 971020, reg. št. 45265, izdala UE Ljublja-
na. gne-95992

Mravlje Jože, Tomšičeva 41, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S 195239.
gnx-95898

Munih Jurij, Gregorčičeva 12, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
46141, izdala UE Nova Gorica. gnd-95918

Muškotevc Gregor, Bukovje 28, Gorica
pri Slivnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10898, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnq-95855

Nabergoj Miha, Levstikova ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1502095, reg. št. 245539, izdala UE Ljublja-
na. gnk-96311

Nečemer Janez, Gržeča vas 27, Lesko-
vec pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, reg. št. 9297. gnf-96016

Nečimer Alojz, Cesta v vintgar 5, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
628041, reg. št. 3902. gns-96203

Nikolić Čedomir, Novo polje, Cesta X/12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 265614, reg. št. 94541, izdala UE Ljublja-
na. gnv-95925

Ogorelec Wagner Vida, Topol pri Medvo-
dah 19, Medvode, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 847160, reg. št. 104145, izdala
UE Ljubljana. gnt-95852

Ojdanić Radovan, Zg. Gameljne 78, Ljub-
ljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 516726, reg. št. 110722, izdala UE
Ljubljana. gnd-96093

Oman Marta, Kraigherjeva 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. SB 4235, reg.
št. 22/90 – inštruktorsko. gnt-96077

Oman Marta, Kraigherjeva 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 876892,
reg. št. 52833. gns-96078

Pajsar Urška, Vodovodna cesta 87, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1366957, reg. št. 215394, izdala UE Ljublja-
na. gnf-95791

Palko Janez, Vuhred 164/a, Vuhred, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 66/2002. gnt-95952

Pejanovič Duško, Čopova 7, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 8486,
izdala UE Brežice. gnz-96071

Perendija Dragan, Ročinj 98, Ročinj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 40374,
izdala UE Nova Gorica. gnb-95895

Perović Nenad, Ulica Vide Pregarčeve
13/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 389559, reg. št. 191772, izdala
UE Ljubljana. gnt-96027

Petrov Anton, Puncerjeva 8, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 912438,
reg. št. 49147. gnh-95864

Pflaum Zlatko, Češminova ulica 23, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
359473, reg. št. 7416, izdala UE Kranj.
gnq-95980

Podrižnik Marjan, Lepa njiva 73, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
1389, izdala UE Mozirje. gnl-95885

Popijal Tina, Avgustinčičeva ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1454184, reg. št. 243153, izdala UE Ljublja-
na. gnx-96348

Pretnar Urban, Podbrezje 162, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1355180,
reg. št. 51690, izdala UE Kranj. gns-96253

Prodan Željko, Lokev 4/c, Lokev, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg. št.
7050, izdala UE Sežana. gnq-96055

Radman Helga, Albina Dujca 6, Divača,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13664, izdala UE Sežana. gnh-95789

Radnovič Vinko, Bukovje 34, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
13975, izdala UE Brežice. gno-96182

Rajh Branko, Banovci 6, Veržej, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 1333277,
reg. št. 5635, izdala UE Ljutomer. gnf-96116

Ravnikar Ida, Carja Dušana ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1458899, reg. št. 242334, izdala UE Ljublja-
na. gnf-96266

Ribič Christian, Borštnikova 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
495115, reg. št. 86398, izdala UE Maribor.
gnn-96008

Ristič Divna, Breg 5, Celje, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1467878, reg. št.
13810. gns-95903

Rodošek Robert, Kočevarjeva 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 67276,
reg. št. 61362. gnu-96051

Rojko Dejan, Glinškova 16, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1221149,
reg. št. 113227, izdala UE Maribor.
gnh-96314

Rosa Katja, Vrhovčeva cesta 12, Brezovi-
ca pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 15119, izdala UE Vrhnika.
gnw-95824

Rudolf Iztok, Hotedršica 41, Hotedršica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5334,
izdala UE Logatec. gnz-96246

Sakelšek Franc, Tugomerjeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 687473, reg. št. 189914, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-95966

Senica Vesna, Cesta v Log 21, Bistrica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9510, izdala UE Ruše. m-806

Sijanta Timotej, Polje, Cesta VI/6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
893185, reg. št. 167227, izdala UE Ljublja-
na. gnq-96305

Simon Aleš, Zakl 9, Gomilsko, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1242109, izdala
UE Žalec. gnp-96181

Skledar Martin, Metleče 33, Šoštanj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 463585,
reg. št. 4107, izdala UE Velenje. gnx-95773

Slabe Franci, Rovte 129/b, Rovte, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCDEFGH, reg. št. 2344,
izdala UE Logatec. gns-96028

Stojanović Predrag, Jakopičeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1418365, reg. št. 233637, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-96114

Stojko Franjo, Vojkova 11, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 183,
izdala UE Postojna. gno-95907

Svetek Blaž, Jurčkova cesta 69, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1550506, reg. št. 96129, izdala UE Ljublja-
na. gnv-96200

Šabuljić Jasmin, Jenkova 11, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1150576, reg. št. 21512, izdala UE Velenje.
gnx-96073

Šalamon Arpad, Aškerčeva 4, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14364. gnu-95901

Šavli Marko, Ravne 7, Pobegi, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 42146, izdala
UE Koper. gng-96290
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Šikman Petko, Novo naselje 13, Bistrica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1109630, reg. št. 342. gnh-95889

Škarja Igor, Tolsti vrh 8, Vače, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1465765, izdala
UE Litija. gnw-95949

Škilan Neža, Drenov grič 152/a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16777, izdala UE Vrhnika. gnm-95813

Škofic Marija, Liparjeva cesta 45, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
701027, reg. št. 13078, izdala UE Domžale.
gny-96297

Šobar Dragana, Ragovska 2, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
33134, izdala UE Novo Mesto. gno-95782

Špringar Robert, Adamičeva cesta 1/a,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1335114, reg. št. 21481, izdala UE Gro-
suplje. gns-95803

Štajer Martina, Vaše 2/b, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1014641,
reg. št. 203115, izdala UE Ljubljana.
gnq-96330

Štuhec Andreja, Senik 10, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12154, izdala UE Ormož. gns-95778

Šturm Franc, Trboje 78, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 601961, reg.
št. 20572, izdala UE Kranj. gnh-95939

Šušteršič Franci Branko, Ulica Hermana
Potočnika 34, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1077495, reg. št. 130359,
izdala UE Ljubljana. gny-96347

Švajger Anže, Ulica Gubčeve brigade 100,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1589490b, reg. št. 253072, izdala UE
Ljubljana. gny-95872

Tašker Florjana, Radež 14, Loka pri Zida-
nem Mostu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 923285, reg. št. 7089. gnm-96009

Tašker Štefan, Radež 14, Loka pri Zida-
nem Mostu, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1223259, reg. št. 9778. gnl-96010

Terglav Danijel, Kamenče 21/a, Braslov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1044808, izdala UE Žalec. gnj-96012

Terglav Gabrijela, Pongrac 62, Griže, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1411735,
izdala UE Žalec. gnp-96306

Tertnik Miroslav, Vuhred 16, Vuhred, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 124,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnl-96335

Tišler Milan, Krožna cesta 4, Koper – Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 46712. gnk-96036

Tomazin Andrej, Krnica 63, Zgornje Gor-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1102013, reg. št. 23997. gnw-95749

Toplak Manja, Titova c. 23, Radenci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10062,
izdala UE Gornja Radgona. gny-95772

Topličanec Dušan, Brodarjeva 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
49029, izdala UE Celje. gnc-96194

Travižan Boris, Dolenje Kemence 49, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEGH, reg. št. 24177, izdala UE Novo me-
sto. gny-96197

Trdan Pavle, Gospodinjska ulica 26, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1610260, reg. št. 105942, izdala UE Ljublja-
na. gnp-95806

Trebovc Jože, Ljubljanska cesta 72, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

281787, reg. št. 18723, izdala UE Domža-
le. gni-95988

Trkulja Žiga, Jakopičeva ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1524487, reg. št. 246431, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-96127

Urbas Janez, Ul. Rakovške čete 1, Ra-
kek, vozniško dovoljenje, št. S 270477,
reg. št. 7391, izdala UE Cerknica.
gnd-96293

Vatovec Damjan, Kortina 3, Pobegi, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 44980.
gnx-96048

Vecko Edvard, Čeče 103, Hrastnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8052.
gnl-96085

Vekjet Jelka, Šmihel 14, Šempas, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 22692,
izdala UE Nova Gorica. gnc-95919

Veršič Rajko, Vučja vas 54, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, št. S
1413869, reg. št. 11275. gnd-96218

Vrhnjak Tea, Sv. Primož nad Muto 67,
Muta, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9913, izdala UE Radlje. gnj-95862

Vuzem Graziela, Liminjanska 43, Porto-
rož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12061. gnm-96034

Zajc Vinko, Črneče 180, Dravograd, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 5391. gns-95953

Zalošnik Karl, Ormoška cesta 19, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
13571, izdala UE Ptuj. gnm-96234

Zupanc Franc, Bohoričeva 38/b, Seno-
vo, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 8184. gnh-96164

Zupančič Marija, Ormoška 15, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, št. S 232484, reg. št.
1232, izdala UE Ljutomer. gnr-95754

Zupančič Marijan, Pavšičeva ulica 20,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 6105, izdala UE Logatec.
gne-96342

Žafran Igor, Migojnice 76, Griže, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 901812,
izdala UE Žalec. gnr-96304

Žagar Lea, Čeče 103, Hrastnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 1214.
gnk-96086

Žfran Jelka, Podgorje pod Čerinom 19,
Frankolovo, vozniško dovoljenje, št. S
904106, reg. št. 16890, izdala UE Žalec.
gnk-95886

Žorž Joža, Kolodvorska 4, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
2348. gnh-96214

Žula Bojan, Vrazova ulica 46, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 69553,
reg. št. 89564. gnf-95766

Zavarovalne police

Androjna Hermina, Rogačice 20, Stu-
denec, zavarovalno polico, št.
101497874, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. gnt-96227

Assistance Coris, d.o.o., Ulica bratov Ba-
bnik, Ljubljana, preklicuje polico zdravstvene-
ga zavarovanja v tujini z asistenco Coris, št.
157298. Ob-76249

Balkovec Dušan, Drenovec 20, Vinica, za-
varovalno polico, št. 902878, izdala zavaro-
valnica Tilia. gnp-96206

Čulibrk Rado, Ul. talcev 7, Radeče, zava-
rovalno polico, št. 355504, izdala zavaroval-
nica Slovenica. gnm-95784

Fertrade d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 1470197, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnb-95870

Glaner Velko, Ljubljanska cesta 76, Dom-
žale, zavarovalno polico, št. 443908, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnx-95748

Jazbar Tanja, Trg svobode 27, Sevnica,
zavarovalno polico, št. 450017, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gng-95890

Ko-trans d.o.o., Mala vas 2/a, Gorišnica,
zavarovalno polico, št. AO 445567, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnj-95887

Kop Julij, Hočko Pohorje 30, Pohorje, za-
varovalno polico, št. 410504, izdala zavaro-
valnica Slovenica. m-800

Meglič Aleš, Sebenje 21/b, Križe, zavaro-
valno polico, št. 857208, izdala zavarovalnica
Tilia d.d.. gnh-96039

Mramor Zlata Marija, Beblerjev trg 13,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
474470, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnd-95818

Perušek Ana, Dolenjska cesta 46, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 451522, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnx-95823

Smrekar Robert, Gabrov trg 23, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0857118, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnz-95946

Štante Petra, Knafelčeva 34, Maribor, za-
varovalno polico, št. 310021, izdala zavaro-
valnica Slovenica, filiala Maribor. m-801

TRANSAVTO POSTOJNA d.d., Tržaška
61, Postojna, zavarovalno polico, št.
1005573, izdala zavarovalnica Adriatic d.d..
gnp-96331

Trekman Borut, Bogišičeva ulica 4, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. AO 428538, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnt-96302

Turk Pavel, Prešernova 22, Zagorje ob
Savi, zavarovalno polico, št. AO 629255, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnv-95775

Spričevala

Bizilj Maša, Šmartno 26, Cerklje na Go-
renjskem, spričevalo 1. letnika Srednje tek-
stilne šole v Kočevju, izdano leta 2000.
gni-96146

Bizjak Andreja, Češnjica 10/b, Podnart,
spričevalo Ekonomska šola, Kranj, izdano le-
ta 2002. gnk-96211

Bizjak Tatjana, Zapuže 16, Begunje na Go-
renjskem, spričevalo o končani OŠ Antona
Tomaža Linharta Radovljica, izdano leta 1976.
gnw-95849

Blatnik Sabina, Loke 3, Leskovec pri Kr-
škem, spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
ekonomska in trgovska šola, Brežice, smer
ekonomski tehnik, izdano leta 1995.
gnj-95962

Božnik Teodor, Proseniško 34/a, Šentjur,
diplomo Srednje šole Borisa Kidriča, št. IIIA/P
255, izdana 28. 6. 1986. gne-96192

Buh Anže, Cesta Cirila Kosmača 65,
Ljubljana, maturitetno spričevalo z ocenami
Gimnazije Šentvid, izdano leta 2000.
gnz-96350

Butinar Jure, Kvedrova 6, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2001. gnl-95985
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Cerkvenik Žiga, Zgornje Gameljne 32/b,
Ljubljana Šmartno, spričevalo 3. letnika Gim-
nazije Vič, izdano leta 2001. gnf-95991

Dejanović Marko, Kolonija 1. maja 24, Tr-
bovlje, indeks, št. Srednje rudarske šole v
Zagorju. gno-96332

Derenčin Rok, Zrinjskega cesta 5, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2001. gnm-95759

Dežman Klementina, Zg. Gorje 35/a,
Zgornje Gorje, indeks, št. 31990012, izdala
Fakulteta za farmacijo. gnf-96341

Drobne Ana, Pšata 18/a, Cerklje na Go-
renjskem, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gostinske šole v Ljubljani, izdano leta
1991. gnl-96135

Faganel Vlasta, Zadružna 11, Komenda,
spričevalo o končani OŠ Vodmat, izdano leta
1974, izdano na ime Štertak Cvetka.
gnu-96126

Gerčar Jernej, Smokuč 2, Žirovnica, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gostinske šole –
smer kuhar, izdano leta 1993. gny-95747

Gorec Gašper, Ul. II. bataljona 2, Šentjur,
spričevalo 1.letnika Lesne tehnične šole, Ma-
ribor, izdano leta 2002. gnq-95755

Gruden Ana, Delavsko naselje 20, Vrhni-
ka, spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2002. gnh-96089

Hacin Vinko, Pirešica 9/a, Velenje, spri-
čevalo Srednje lesarske šole, smer lesar-
stvo-lesar, Škofja Loka, izdano leta 1988.
gnf-96216

Hribar Srečko, Partizanski vrh 4, Trbovlje,
zaključno spričevalo Centra strokovnih šol –
avtomehanična šola z avtoelektro odsekom,
izdano leta 1975. gnb-96074

Ibrahimović Sedika, Titova 71, Jesenice,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole v
Kranju – smer ekonomsko komercialni tehnik,
izdano leta 2001. gnh-96339

Jagrič Andreja, Cankarjeva 17, Radovlji-
ca, spričevalo 3.letnika Ekonomske gimnazi-
je, Srednja ekonomsko turistična šola, Ra-
dovljica. gnt-96202

Jeklar Aleš, Gorjuše 3, Bohinjska Bistrica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja lesar-
ska šola Škofja Loka, lesarski tehnik, izdano
leta 98. gnk-96061

Kalčič Saša, Kolodvorska ulica 20/a, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje eko-
nomske v Ljubljani. gnk-96261

Kalčič Saša, Kolodvorska ulica 20/a, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Univer-
zum Ljubljana, izdano leta 2002. gnm-96259

Kavaš Sebastjan, Odranci, Vrtna 3, Odran-
ci, spričevalo o zaključnem izpitu SETUAŠ,
Murska Sobota, izdano leta 1996.
gnn-96258

Kek Tomaž, Prušnikova 16, Maribor, ma-
turitetno spričevalo in zaključno spričevalo 4.
letnika Srednje gradbene šole, smer nizke
gradnje, Maribor, izdano leta 83. m-804

Klemen Alja, Prešernova cesta 15, Ljublja-
na, spričevalo od 1 do 4. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta 1998,
1999, 2000 in 2001. gnd-95943

Kneževevič Nives, Puškinova 5, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole,
Maribor, izdano leta 2001. m-812

Kontarček Andraž, Clevelandska 15/a,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Le-
dina, izdano leta 2002. gnj-96262

Koren Jožica, Ledine 10, Nova Gorica,
potrdilo o uspešno končanem izpopolnjeva-

nju, izdal INTER-ES, izobraževanje, svetova-
nje, trgovina, d.o.o., 12.5.1994, št. 8
USP/94. gnp-96156

Korpnik Henrik, Zoletova ulica 1, Ljublja-
na, spričevalo od 1 do 3. letnika Trgovske
šole v Ljublajni, izdano leta 1981, 1982 in
1983. gnq-96205

Kos Mlakar Irena, Jesenje 4, Litija, indeks,
izdala Srednja gradbena šola Ivana Kavčiča.
gnf-95916

Kosi Letonja Maja, Ulica J. Lackove 2,
Ptuj, spričevalo 3., 4. letnika in zaključno spri-
čevalo, izdano leta 1991, 1992, 1993, izda-
no na ime Kosi Maja. gnj-96041

Koštomaj Aleš, Iršičeva 18, Celje, indeks,
št. 22042780, izdala Fakulteta za šport.
gny-96076

Kovačević Zoran, Šinkov turn 31, Vodice,
indeks, št. 25005815, izdala Fakulteta za ar-
hitekturo v Ljubljani. gnz-96321

Krajnc Miha, Ljubljanska cesta 4/a, Gro-
suplje, spričevalo 4. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gns-95928

Laznik Gašper, Robindvor 43, Dravograd,
indeks, št. 93511428. gnu-96001

Logar Aleš, Jelarji 30, Škofije, indeks, št.
21016391, izdala FDV v Ljubljani.
gnw-96124

Loncnar Urška, Zaboršt, Pot za Bistrico
36, Domžale, indeks, št. 21011484, Izdala
FDV v Ljubljani. gnn-95933

Makovec Uroš, Goriška cesta 47, Ajdov-
ščina, indeks, št. 18163, izdala FDV v Ljublja-
ni. gny-95947

Markatić Janja, Kajuhova ul. 1, Ptuj, spri-
čevalo o končani OŠ Ljudski vrt, izdano leta
2000. gni-96138

Markelj Rant Lucija, Tavčarjeva 2/a, Ra-
dovljica, spričevalo o končani OŠ Josipa Plem-
lja na Bledu, izdano leta 1985. gnn-95983

Meznarić Bojana, Stojnci 138/b, Markov-
ci, diplomo št. 133/I -TH -54 – tekstilno ke-
mijski tehnik, izdana na ime Kvar Bojana.
gnz-95796

Mikič Slavica, Cesta dveh cesarjev
104/m, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Sred-
nje gradbene šole v Kranju, izdano leta 1997.
gng-95940

Milenković Tamara, Ul. Veljka Vlahovića
59, Maribor, indeks, št. 18000237, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gne-96292

Moderndorfer Matej, Šaranovičeva 4, Ce-
lje, spričevala izdana na SZŠ Celje med leti
1991-1994. gnd-95893

Molih Marija, Meljska cesta 67, Maribor,
zaključno spričevalo Tekstilno oblačilne šole,
izdano leta 1978 v Mariboru. m-798

Murić Edita, Zapuže 13, Begunje na Go-
renjskem, spričevalo 3. letnika Srednje trgov-
ske šole v Kranju, izdano leta 2000.
gnt-96252

Omahen Simon, Fornače 3, Piran – Pira-
no, maturitetno spričevalo z ocenami Gimna-
zije Piran, izdano leta 2001. gnn-95937

Orehek Marjan, Žeje 14, Domžale, spri-
čevalo 4. letnika in diplomo Srednje tekstilne
šole v Domžalah, izdano leta 1977.
gnr-95979

Pahič Klavdija, Pretrež 11, Slovenska
Bistrica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
tekstilne šole, smer frizer, izdano leta 1999,
2000. m-808

Palič Adil, Ivana Regenta 2, Nova Gorica,
spričevalo 1., 2., 3.letnik in zaključno spriče-

valo Srednja gradbena šola Ajdovščina, izda-
no leta 1978, 1979,1980. gng-96215

Panić Dragan, Cara Lazara 24, Kotor Va-
roš, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
gradbene šole v Kranju. gni-96113

Planinc Anica, Lešje 8, Majšperk, zaključ-
no spričevalo Srednje upravne šole, Srednje-
šolski center Ptuj, izdano 1980 na ime Pla-
ninc Anica. gni-96038

Plankar Ksenija, Petrušnja vas 11, Šentvid
pri Stični, spričevalo 1. letnika Srednje eko-
nomska šola Josip Jurčič Ivančna gorica, iz-
dano leta 2002. gnp-96256

Plevnik Mojmir, Gubčeva ul.5, Slovenj Gra-
dec, spričevalo 2., 3., 4. letnika Gimnazije
Ravne, izdano leta 1976, 1977, 1978.
gno-95757

Prevolčič Bogdana, Trg komandanta Sta-
neta 6, Ljubljana, maturitetno spričevalo ESŠ
Koper in spričevala od 1. do 4. letnika, izdano
leta 1973, 1974, 1975, 1976. gnh-95764

Purkart Romana, Sebenje 73, Bled, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimnazija Jeseni-
ce, izdano leta 1992. gnm-96209

Rener Anka, Ljubljanska cesta 60, Celje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Lava v Celju,
izdano leta 2001. gnn-96083

Ribič Simona, Pucova 2, Celje, diplomo
Srednje šole za trg. dejavnost, izdano 1988
na ime Bernard Simona. gnv-95900

Rudež Zvonko, Kettejeva 9, Divača, spri-
čevalo o končani OŠ Hrpelje Kozina.
gni-96338

Rus Alenka, Leskovec 10, Višnja Gora,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgov-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1998, izdano
na ime Oven Alenka. gnl-95935

Samardžija Miro, Gogalova ulica 3, Kranj,
diplomo Srednje šole elektrotehniške in ko-
vinske predelovalne usmeritve v Kranju, izda-
na leta 1986. gny-96147

Savarin Saša, Gregorčičeva 72, Izola –
Isola, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
živilske šole Nova Gorica – smer mesar.
gnk-95761

Scaza Tomaž, Cesta Borisa Kidriča 5, Za-
gorje ob Savi, spričevalo 3. letnika Poklicne
gradbene šole v Ljubljani, izdano na ime No-
vak Tomaž. gnr-96354

Sešelj Janez, Na cvetači 17, Ljublja-
na-Šentvid, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Moste, izdano leta 1998.
gnv-96275

Sočič Borko, Tešanovci 18, Moravske To-
plice, spričevalo 3.letnika Srednje strojne in
tekstilne šole, Murska Sobota, izdano leta
1994. gne-96217

Štajer Martina, Vaše 2/b, Medvode, in-
deks, št. 19833567, izdala Ekonomska fa-
kulteta v Ljubljani. gnm-96284

Štrus Matjaž, Križevniška ulica 14, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo z ocenami Gimna-
zije Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta
1995. gnk-96361

Tekavec Igor, Bločice 17, Grahovo, spri-
čevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3.
letnika Tehniške šole za strojništvo v Ljubljani,
izdano leta 1977. gnc-96094

Trampuš Boštjan, Seničica 25, Medvode,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje elektro šole
Kranj, izdano leta 1977,1978. gnm-95909

Turk Boris, Vegova 12, Koper – Capo-
distria, spričevalo Srednje tehnične strojne šo-
le, izdano leta 1995. gnv-96050

Uršič Polona, Verje 30/e, Medvode, spri-
čevalo o zaključnem izpitu PTT – šolski center
v Ljubljani, izdano leta 2000. gnc-95944
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Volk Tina, Ljubljanska 9/c, Kamnik, ob-
vestilo o uspehu 3. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 2002. gnb-95945

Zadravec David, Na Trgu 12, Mozirje,
spričevalo 4.letnika Srednje poklicne in te-
hniške šole za storitvene dejavnosti, ŠCV.
gnv-96175

Zavec Dejan, Falska cesta 126, Ruše,
spričevalo 1.letnika SERŠ, Maribor, izdano
leta 2002. m-802

Zavrl Jernej, Srednje Bitnje 7, Žabnica,
spričevalo Srednje elektro in strojne šole,
izdano leta 2002. gnw-96224

Zavrl Klemen, Srednje Bitnje 7, Žabni-
ca, spričevalo Šola za strojništvo, Škofja
Loka, izdano leta 2002. gnb-96220

Zupančič Barbara, Maroltova ulica 16,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonom-
ske in gradbene šole v Ljubljani, izdano leta
1993, 1994. gnc-96198

Ostali preklici

Benko Janez, Stavešinski vrh 39, Spod-
nji Ivanjci, delovno knjižico. gnw-95874

Bračko Zlatko, Gradiška 325, Pesnica
pri Mariboru, pooblastilo za nošenje orožja,
izdalo Ministrstvo za finance, Carinska upra-
va Republike Slovenije, Ljubljana. m-811

Cepuder Boris, Gregorčičeva 30, Piran –
Pirano, vpisni list za čoln, št.
01/03-677/2002, PI – 802. gny-96247

Colnar Daniel, Dobrovnik 233, Dobrov-
nik – Dobronak, študentsko izkaznico, št.

26103836, izdala Fakulteta za gradbeniš-
tvo in geodezijo v Ljubljani. gnx-96248

Čož Robert, Žalna 33/a, Grosuplje, de-
lovno knjižico. gnp-96231

Domuz Zlatica, Čopova 13, Celje, de-
lovno knjižico. gnx-96023

France Matjaž, Sončno nabrežje 10, Izo-
la – Isola, vpisni list za čoln, št.
01-03-368/1-72. gnl-96235

Gojović Damjan, Center 13, Črna na Ko-
roškem, delovno knjižico. gni-96088

Hrastnik Milena, Lisce 19, Maribor, de-
lovno knjižico. gnd-95993

Jager Marjan, Roška cesta 11, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnz-96096

Jankovič Šoba Magda, Pod Trško goro
9, Novo mesto, delovno knjžico ser. št.
0074280, reg. št. 14953, izdala SO Kr-
ško. gnk-96090

Janžovnik Davor, Šešče pri Preboldu
76/4, Prebold, delovno knjižico.
gnz-96196

Jelšek Danijel, Ješenca 29, Rače, potr-
dilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-1959/02, izdala URSP. gng-96315

Kodermac Marjan, Pahorjeva 1, Koper
– Capodistria, delovno knjižico. gnw-95774

Kodrič Darja, Zg. Laze 1, Zgornje Gorje,
delovno knjižico. gnk-95911

Kovačič Slavko, Polje 15, Ljubljana, vpi-
sni list za čoln, št. 02/03-1655/84 z dne
19. 6. 1984, KP 2572. gnm-96238

Kukavica Enisa, Kvedrova cesta 36,
Ljubljana, delovno knjižico. gnz-95921

Lipušček Andrej, Padlih borcev 24, Šem-
peter pri Gorici, študentsko izkaznico, št.
41970010, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnm-95984

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

SET, d.d., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si  – e-pošta: info@uradni-list.si

Milostnik Janko, Rečica 7/a, Ilirska Bistri-
ca, izkaznico vojnega veterana, št. 2665.
gnn-96033

Mulej Jože, Rožna dolina 32, Lesce, potr-
dilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-1497/96. gnj-96212

O.T. I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, licenco, št. 0002279 za vozilo z
reg. št. LJ Z9-52N. gnu-95776

Pekolj Iztok, Skalickega 21, Novo mesto,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1024543. gnb-95770

Planko Boris, Ulica talcev 26, Šentjur, evi-
denčni list za čoln, št. 064/88-97 z dne 28. 3.
1988. gnu-96026

Plejnšek Franc, Veliko Brdo 58, Jelšane,
delovno knjižico. gno-96207

PRIGO d.o.o., Brezovica, Podpeška c. 10,
Brezovica pri Ljubljani, licenco, št. 0003174
za vozilo z reg. št. LJ U3 – 22L. gnc-96319

Purić Nenad, Hladilniška pot 26, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnr-96029

Srebot Alojz, Kajuhova 2, Piran – Pirano,
vpisni list za čoln, št. 01/03-776/1998, PI –
1898. gni-96213

Škilan Neža, Drenov grič 152/a, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 21015576, izdala
FDV v Ljubljani. gng-95815

Šterlek Manuel, Srebrnik 34, Bistrica ob
Sotli, študentsko izkaznico, št. 19336560,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnf-96291

Šturm Tomaž, Ojstri vrh 2, Železniki, de-
lovno knjižico. gnf-96091

Trfković Bojan, Pot na Fužine 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19824159, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gne-96092

Velič Bojana, Tržaška 2, Ljubljana, delov-
no knjižico. gng-95965
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