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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. 4122-1/02-7 Ob-76417
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Repu-

blike Slovenije, javni sklad.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta

31, Ljubljana, faks 01/47-10-503, tel.
01/47-10-500.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bodo predvideno naročena v na-
slednjih 12 mesecih: gradnja ca. 80 sta-
novanj za trg.

4. Kraj dobave: Ljubljana Črnuče in
Izola.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: začetek 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Be-
no Muhič in Janja Borec Merlak.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 21. 8. 2002.

Stanovanjski sklad
Republike Slovenije, javni sklad

Št. 110-1/02 Ob-76526
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, telefon: 01/300-99-86.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izvedba razvojno
raziskovalnih nalog s področja projekti-
ranja, gradnje, vzdrževanja in upravlja-
nja cest ter cestnih objektov.

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

ročila, če je določen: /

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
DDC d.o.o. Ljubljana, Tržaška 19a, Oto Ru-
binič, univ. dipl. inž. grad.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 8. 2002.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.

Št. 61 Ob-76596
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.

Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o. Slomškov trg 10, Maribor, tel.
02/449-20-00 in faks 02/449-23-79.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: vzdrževanje vozil
Pošte Slovenije.

4. Kraj dobave: servisi za vzdrževanje
vozil v Sloveniji.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: september.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Pošta Slovenije, d.o.o. Sektor za finačne
zadeve – Nabavna služba, Slomškov trg 10,
Maribor – Petra Majer.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 8. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o.

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Popravek
Št. 40307-6/2002 Ob-76565

V Uradnem listu RS, št. 72 z dne 9. 8.
2002, Ob-75742, je bil objavljen javni raz-
pis: stroj za čiščenje in glajenje ledu.

Besedilo pod 5. točko: Sprejemljivost
variantnih ponudb se pravilno glasi: da.

Občina Bled

Št. 1.7.3838/2002 Ob-76402
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1506 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je

potrebno dobaviti: železniški pragi-im-
pregnirani ostrorobni bukovi pragi, dim.
16x26x260.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
4.700 kosov impregniranih rezanih ostro-
robnih bukovih pragov.

4. Kraj dobave: po dispoziciji kupca.
5. Sprejemljivost varijantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanja dobave: začetek:
20. 8. 2002, konec: 30. 10. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno
dokumentacijo in dodatne informacije:
Slovenske železnice d.d., Center za na-
bavo, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
faks: 00386 (0)1 29 14 833.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8.do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 8.000 SIT + 1.600
SIT (DDV) na transakcijski račun št.
02923-0019346887 pri Novi Ljubljanski
banki, tuji ponudnik pa 35,00 EUR na de-
vizni račun NLB 01000 – 0000200097 –
900 – 7100 – 59384/4.

Razpisno dokumentacijo je možno po-
sredovati po pošti ob predhodnem dokazilu
o plačilu (znesek se lahko nakaže preko
Teledom-a,Klika itd.) Poleg dokazila je po-
trebno poslati tudi registracijo podjetja z dav-
čno številko s pripisano kontaktno osebo in
številko faksa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 9. 2002 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Slovenske železnice d.d.,
Center za nabavo, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 9. 2002 ob 9. uri, SŽ d.d., sejna
soba CN, št. 606, Kolodvorska 11.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija z izjavo banke v višini 3% od
vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/skli-
cevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila = 60 dni od datuma dobave.

12. Pravna oblika povezave ponudni-
kov v okviru ene ponudbe, potem, ko je ta
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izbrana kot najugodnejša (47. člen Zako-
na o javnih naročilih): /

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

– je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež;

– ni v postopku prisilne poravnave, steča-
ja ali likvidacije ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne določbe;

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se po-
nudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;

– da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;

– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila;

– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede izpol-

njevanja obveznih pogojev,
– da predloži certifikat analize sestave

kreozotnega olja tipa B ali C s katerim se
ponujeni pragi impregnirajo.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe:

– veljavnost ponudbe 60 dni od odpira-
nja ponudb,

– predvideni izbor do 27. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference in
– plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o

naročilu: Center za nabavo, faks
01/29-14833; E-pošta: center.naba-
vo@slo-zeleznice.si.

Slovenske železnice d.d.

Št. 529/2002 Ob-76422
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Slovenj Gradec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Partizanska pot

12, 2380 Slovenj Gradec, faks
02/881-20-40, tel. 02/881-20-20.

3. (a) Vrsta in količina blaga: special-
no delovno vozilo s priključki za letno in
zimsko vzdrževanje cest moči 100 do
110 kW.

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

4. Kraj dobave: Javno komunalno po-
djetje Slovenj Gradec d.o.o., Partizanska
pot 12, Slovenj Gradec.

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-
cijo in dodatne informacije: Javno komu-
nalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o., Slo-
venj Gradec - tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  10.000 SIT  (z
DDV) na transakcijski račun št.
03175-1000161873, ali na blagajni po-
djetja z navedbo namena nakazila.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Slo-
venj Gradec d.o.o., Partizanska pot 12,
2380 Slovenj Gradec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 10. 2002 ob 12. uri v prostorih
Javno komunalnega podjetja Slovenj Gra-
dec d.o.o., Partizanska pot 12, 2380 Slo-
venj Gradec.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe po zahte-
vah razpisne dokumentacije.

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

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 razpisni dokumenta-
ciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 31. 12. 2002. Naročnik bo
odločitev o sprejemu ponudbe sprejel pred-
vidoma v 8 dneh po javnem odpiranju po-
nudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji in po razpisni dokumen-

taciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri tel. 041/649-586
ali 02/881-20-31.

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

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

Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec d.o.o.

Št. 6135/02 Ob-76428
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

vanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/518-83-03.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

letne mehanizacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

1. sklop – mulčer-kosilnica za brežine,
2. sklop – mulčer širine 0,6 m – kosilna

glava,

3. sklop – mulčer širine 1,2 m – ročna
rotacijska kosilnica,

4. sklop – kosilnica vrtna – parkovna
delovne širine 0,6 m,

5. sklop – kosilnica na nitko – za košnjo
trave in trnja – 18 kosov,

6. sklop – čelna rotacijska krtača za po-
metanje,

7. sklop – motorna žaga – 6 kosov,
8. sklop – ročna samohodna kosilnica,
9. sklop – ročni sesalec listja,
10. sklop – škarpirna žlica,
11. sklop – viličar čelni – 5 t,
detajli posameznih sklopov so v razpisni

dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop, za več sklopov ali za vse sku-
paj.

4. Kraj dobave: poslovne enote – AC
baze v Republiki Sloveniji.

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

zaključka ali trajanje dobave: oktober
2002 – december 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercial-
na služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/518-83-62, faks 01/518-83-03, Milan
Stevanovič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno, vsak dan
od 8. do 12. ure, ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 tolarjev; plačilo mo-
ra biti izvedeno na transakcijski račun pri
NLB, št. 02923-0012771839, sklic na šte-
vilko 99.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo:. Javno podjetje za vzdr-
ževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 10. 2002 ob 11. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
ustrezna finančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% ponudbene cene. Veljav-
nost ustrezne finančne garancije mora biti
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira naročilo iz lastnih sredstev. Pla-
čilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni doku-
mentaciji

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

– ponudbo lahko predloži skupina izva-
jalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opre-
deljeno odgovornostjo posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
30. 11. 2002; datum odločitve do 15. 10.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, kompletnost
ponudbe. Teža in način uporabe meril je
podan 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: 20. 8. 2002.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Št. 6134/02 Ob-76429
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

vanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/518-83-03.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

opreme za video nadzor. Detajli so v raz-
pisni dokumentaciji.

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

4. Kraj dobave: poslovne enote – AC
baze s cestninskimi postajami v Republiki
Sloveniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: oktober
2002 – december 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercial-
na služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/518-83-62, faks 01/518-83-03, Milan
Stevanovič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure, ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 tolarjev; plačilo mo-
ra biti izvedeno na transakcijski račun pri
NLB, št. 02923-0012771839, sklic na šte-
vilko 99.

8. (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:. Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana,

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 10. 2002 ob 10. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrez-
na finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
ustrezne finančne garancije mora biti naj-
manj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

nik financira naročilo iz lastnih sredstev. Pla-
čilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni doku-
mentaciji.

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

– ponudbo lahko predloži skupina izva-
jalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opre-
deljeno odgovornostjo posameznih izvajal-
cev za izvedbo 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: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
30. 11. 2002; datum odločitve do 15. 10.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, kompletnost
ponudbe. Teža in način uporabe meril je
podan 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: 20. 8. 2002.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Št. 6133/02 Ob-76430
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

vanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/518-83-03.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

priklopnih vozil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

1. sklop – priklopno vozilo za prevoz
prometne signalizacije,

2. sklop – priklopno vozilo za zapiranje
prometnega pasu,

3. sklop – priklopno vozilo s signalno
tablo spremenljive vsebine,

detajli posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop, za dva sklopa ali za vse tri
skupaj.

4. Kraj dobave: poslovne enote – AC
baze v Republiki Sloveniji.

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

zaključka ali trajanje dobave: oktober
2002 – december 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercial-
na služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/518-83-62, faks 01/518-83-03, Milan
Stevanovič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure, ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 tolarjev; plačilo mo-
ra biti izvedeno na transakcijski račun pri
NLB, št. 02923-0012771839, sklic na šte-
vilko 99.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje za vzdrže-
vanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 10. 2002 ob 9. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
ustrezna finančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% ponudbene cene. Veljav-
nost ustrezne finančne garancije mora biti
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira naročilo iz lastnih sredstev. Pla-
čilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni doku-
mentaciji

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

– ponudbo lahko predloži skupina izva-
jalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opre-
deljeno odgovornostjo posameznih izvajal-
cev za izvedbo 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: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
30. 11. 2002; datum odločitve do 15. 10.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, kompletnost
ponudbe. Teža in način uporabe meril je
podan v razpisni dokumentaciji

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

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

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Št. 6136/02 Ob-76431
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

vanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/518-83-03.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

opreme in drugih osnovnih sredstev.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

1. sklop – oprema delavnice,
2. sklop – oprema avtomehanične de-

lavnice,
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3. sklop – dodatna oprema za vozila,
4. sklop – pisarniška oprema,
5. sklop – oprema elektro delavnice,
6. sklop – posebna oprema,
7. sklop – varnostna okna,
8. sklop – pisarniška elektro oprema,
detajli posameznih sklopov so v razpi-

sni dokumentaciji. Ponudnik lahko da po-
nudbo za en sklop, za več sklopov ali za
vse skupaj.

4. Kraj dobave: poslovne enote – AC
baze v Republiki Sloveniji.

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

zaključka ali trajanje dobave: oktober
2002 – december 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercial-
na služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/518-83-62, faks 01/518-83-03, Milan
Stevanovič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure, ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 tolarjev; plačilo mo-
ra biti izvedeno na transakcijski račun pri
NLB, št. 02923-0012771839, sklic na šte-
vilko 99.

8. (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: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 10. 2002 ob 12. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrez-
na finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
ustrezne finančne garancije mora biti naj-
manj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira naročilo iz lastnih sredstev. Pla-
čilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni doku-
mentaciji.

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

– ponudbo lahko predloži skupina izva-
jalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opre-
deljeno odgovornostjo posameznih izvajal-
cev za izvedbo 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: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
30. 11. 2002; datum odločitve do 15. 10.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, kompletnost
ponudbe. Teža in način uporabe meril je
podan 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: 20. 8. 2002.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Št. 400-06-2/2002 Ob-76476
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
namizne računalniške opreme.

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

4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v dogovorje-
nem roku po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Agencija RS za
okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, Sabina
Hajrič, univ. dipl. prav., II. nadstropje, soba
201, tel. 01/478-44-38.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 15. ure, v petek do 14.30.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  5.000 SIT,  pla-
čljivo na transakcijski račun številka:
01100-6300109972, sklic 18
25232-7141998-21929902.

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: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Agencija RS za okolje, Vojkova
1b, 1000 Ljubljana, vložišče, pritličje, tel.
01/478-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 9. 2002 ob 10. uri, Ministrstvo
za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, II. nadstropje,
soba 201.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev Proračuna RS in poravnava plači-
la v skladu z Zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, podzakonskimi predpisi in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša

(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo sklepal pogodbo samo z enim
ponudnikom. Ponudnik mora predložiti skle-
njene pogodbe z 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:

– da ponudba izpolnjuje minimalne spe-
cifikacije tehničnih zahtev in da je ponu-
dnik naročniku ponudil istovrstno opremo
po posameznih točkah specifikacij tehnič-
nih zahtev,

– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega TRR v
preteklih šestih mesecih ni večje od treh
dni od datuma sestavitve dokazila,

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,

– da veljavnost (opcija) ponudbe ni kraj-
ša od 90 dni od odpiranja ponudb,

– da garancijski rok za razpisano opre-
mo ni krajši od treh let,

– da zagotavlja servis na lokaciji naroč-
nika vsaj še 3 leta po izteku garancijskega
roka,

– da dobavni rok ni daljši od 30 dni od
dneva podpisa pogodbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj še 90 dni po javnem odpiranju ponudb;
predvideni datum odločitve je 20 dni po
javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: garan-
cijski rok (30%), ponudbena cena razpisa-
nega blaga (25%), ustreznost minimalnim
specifikacijam tehničnih zahtev (25%), do-
bavni rok (20%).

Način uporabe meril ter pomen posa-
meznega merila, ki bodo uporabljena pri
ocenjevanju ponudb so sestavina Priloge C
k razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 8. 2002.

Agencija RS za okolje

Št. 07-015/02 Ob-76504
1. Naročnik: Zavod za zdravsteno zava-

rovanje Slovenije, Področna enota Informa-
cijski center.

2. Naslov naročnika: Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije, Področna
enota Informacijski center, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.

(a) Vrsta in količina blaga: dobava in
instalacija računalniške opreme za nad-
gradnjo centralnega procesorja IBM
9672 R44 na procesor IBM 2064 z/Se-
ries 900 z naslednjimi zahtevami: pro-
cesorska moč vsaj 140 MSU, centralni
spomin vsaj 10 GB, 68 ESCON priključ-
kov, 18 FICON priključkov, 4 Fast Ether-
net priključki, 6 GbEth LX priključkov,
1 ICF procesor, Crypto procesor,
T_DES, vsi potrebni kabli, 2 ESCON to
Parallel konverter enoti.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 77 / 30. 8. 2002 / Stran 6173

za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

4. Kraj dobave: naslov naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: november
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področ-
na enota Informacijski center, Miklošičeva
24, 1507 Ljubljana, Janez Škufca, e-mail:
janez.skufca@zzzs.si, tel. 01/30-77-361,
faks 01/23-12-667.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
po tej objavi, od 10. do 13. ure, v tajništvu
naročnika, soba 345/III, ali z zahtevkom po
elektronski pošti oziroma s pisnim zahtev-
kom po pošti ali faksu (do roka predložitve
ponudb). Zaželjen dvig dokumentacije v
elektronski obliki, v elektronskem zahtevku
je obvezna navedba točnega naslova nava-
dne pošte.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Področna enota Informacij-
ski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
v tajništvu naročnika, soba 345/III. Dovolje-
na je poštna ali osebna dostava, ponudba
poslana po pošti mora do datuma in ure
prispeti v tajništvo naročnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: torek, 24. 9. 2002 do 12.30, sejna
soba naročnika, 342/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vane so nepreklicna bančna garancija za
resnost ponudbe, bančna garancija za do-
bro izvedbo posla in bančna garancija za
dobro izvedbo garancijskih obveznosti po
zahtevah razpisne dokumentacije.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o javnih financah in Zakon o izvrševanju pro-
računa; terminska dinamika plačil po zahte-
vah 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): /

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: izvedba instalacijskih del
po pogojih proizvajalca opreme; zagotavlja-
nje garancije po pogojih proizvajalca opre-
me.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 30. 12. 2002, predvideni datum odlo-
čitve je konec septembra 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejši ponudnik bo ponudnik z najnižjo
ceno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 20. 8. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 8. 2002.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Področna enota Informacijski center

Št. 163/02 Ob-76506
1. Naročnik: Varstveno delovni center

Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Varstveno delovni

center Novo mesto, Šmihel 3, 8000 Novo
mesto.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dva kom-
bija za prevoz varovancev v Varstveno
delovnem centru Novo mesto.

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 30 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Varstveno de-
lovni center Novo mesto, Šmihel 3, 8000
Novo mesto, Martina Golobič, tel.
07/39-33-246, faks 07/39-33-255.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (z DDV) se na-
kaže na TRR št. 01100-6030307673, s
pripisom za razpisno dokumentacijo.

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: Varstveno delovni center Novo
mesto, Šmihel 3, 8000 Novo mesto.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 9. 2002 ob 10. uri, Varstveno
delovni center Novo mesto, Šmihel 3, 8000
Novo mesto.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 30 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo sklenil pogodbo z enim prodajal-
cem.

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: 45 dni od roka dolo-
čenega za predložitev ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 75 točk, število servisov do 15 točk,
opremljenost vozil do 5 točk in garancijski
rok do 5 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Martina Golobič, tel. 07/393-32-46
med 8. in 9. uro.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 8. 2002.

Varstveno delovni center
Novo mesto

Ob-76577
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Komunala Ribnica d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorična vas 0N,

1310 Ribnica, telefon 01/836-11-38, tele-
faks 01/836-11-38.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
1,200.000 litrov kurilnega olja ekstra
lahko EL, v skupni orientacijski vrednosti
87,492.000 SIT.

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

4. Kraj dobave: Kanaflijev trg 6, 1310
Ribnica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. november
2002 do 31. decembra 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, telefon 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodat-
ne informacije o javnem razpisu ponudniki
lahko zahtevajo na naslovu: ALTUS consul-
ting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
faks 01/421-90-45 ali elektronka pošta:
altus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno do-
kumentacijo je mogoče zahtevati vsak
delovni dan, od pondeljka do petka, med
9. in 12. uro, do vključno 26. septembra
2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 5.000 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni ra-
čun 02083-0053787157, sklic na št.
023-2002, po modelu 00, ALTUS consul-
ting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 26. septembra
2002, do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ALTUS consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 26. sep-
tembra 2002, ob 14. uri, na naslovu Javno
komunalno podjetje Komunala Ribnica
d.o.o., Gorična vas 0N, 1310 Ribnica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe je potrebno predložiti ban-
čno garancijo v višini 200.000 SIT, plačljivo
na prvi poziv.



Stran 6174 / Št. 77 / 30. 8. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. novembra 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 8. okto-
ber 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno 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: 26. avgust 2002.

JKP Komunala Ribnica d.o.o.

Št. 17123-04-403-58/2002 Ob-76587
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/432-51-25, faks
01/472-5791.

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

Specifikacija blaga je opredeljena v raz-
pisni dokumentaciji.

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

4. Kraj dobave: na lokaciji naročnika –
Tehnično skladišče MNZ, Vodovodna 93a,
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: po-
nudniki lahko ponudijo tudi variantne ponud-
be, pri čemer morajo le-te zadostiti tehnični
specifikaciji iz razpisne dokumentacije.

6. Datum začetka in predvideni rok do-
bave: rok dobave blaga je največ 30 dni po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Do-
datne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-4054.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva obja-
ve do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogo-
čen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14.
ure, razen dnevov, ko državni organi ne
delajo. Ponudniki, ki želijo dvigniti razpi-
sno dokumentacijo morajo predložiti poo-
blastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz
katerega morajo biti razvidni osnovni po-

datki o ponudniku (naziv, naslov, navedba
ali je davčni zavezanec ali ne), potrdilo o
registraciji s strani davčnega urada, kolikor
je davčni zavezanec in dokazilo o vplačilu
4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno raz-
viden točen naziv in naslov plačnika, zne-
sek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40305802.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 25. 9. 2002, najkasneje
do 10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 9.
2002 ob 11. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponud-
niki morajo kot finančno zavarovanje za res-
nost ponudbe predložiti bančno garancijo.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 30. 9. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 8. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 403-02/02-03 Ob-76605
1. Naročnik: Občina Ig.
2. Naslov naročnika: Ig 72, 1292 Ig,

tel.: 01/28-92-806, faks: 01/28-62-229,
elektronska pošta: obcina-ig@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: notranja
oprema v telovadnici z aneksom in pre-
novo stare telovadnice pri OŠ Ig.

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

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

sprejemljiva je varianta ponudbe “na ključ“.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: pričetek
20. 10. 2002, zaključek 6. 11. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Ig, Ig
72, 1292 Ig, g. Pečar, tel. 01/28-62-806,
faks: 01/28-62-229, elektronska pošta: ob-
cina-ig@siol.net.

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

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  10.000 SIT  na
TRR Občine Ig, št.: 0100-0100000390,
namen nakazila: “za razpisno dokumen-
tacijo Notranja oprema v telovadnici z
aneksom in prenovo stare telovadnice pri
OŠ Ig.“

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti: Občina Ig, Ig 72,
1292 Ig, osebno Ig 50, Ig.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 9. 2002 ob 13. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini
7,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilo najmanj po 60 dneh od preje-
ma računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj do 30. 11. 2002, odločitev do
3. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60%, reference 15%, plačilni pogoji 15%,
garancija 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 8. 2002.

Občina Ig
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ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

gradnje po odprtem postopku

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

Popravek

Št. 070-10 02/02 Ob-76644
V javnem razpisu za oddajo javnega na-

ročila za posodobitev lokalne ceste Kap-
tol-Suhor-Podstene-Gorenja Žaga, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 74 z dne 16. 8.
2002, Ob-76036, št. 070-10 02/02, se
spremeni 14. točka, in sicer zadnji stavek,
ki se pravilno glasi:

Predvideni datum odločitve o izbiri je
3. 10. 2002.

Občina Kostel

Popravek

Št. 070-10 01/02 Ob-76645
V javnem razpisu za oddajo javnega naro-

čila za posodobitev lokalne ceste Dren-Vrh-Kr-
kovo, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 74
z dne 16. 8. 2002, Ob-76035, št. 070-10
01/02, se spremeni 14. točka, in sicer zadnji
stavek, ki se pravilno glasi:

Predvideni datum odločitve o izbiri je
3. 10. 2002.

Občina Kostel

Podaljšanje roka za oddajo ponudb

Št. 40101–10/2002 Ob-76601
Na podlagi petega odstavka 25. člena

ZJN-1 naročnik Ministrstvo za kulturo, Upra-
va Republike Slovenije za kulturno dediščino
obvešča vse ponudnike, da je rok za oddajo
ponudb na javni razpis, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 74/02, Ob-75933, za izvedbo
sanacijskih del na gradu Pišece pri Brežicah,
podaljšan do 16. 9. 2002 do 12. ure.

Uprava RS za kulturno dediščino

Št. 02/321171/7 Ob-76436
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova

fasade in delno strehe na objektu Privoz
4 v Ljubljani.

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

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

4. Kraj izvedbe: Privoz 4, 1000 Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del ok-
tober 2002, dokončanje december 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za jav-
na naročila, OF - Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, I. nadstropje, soba 104,
Cvetka Erzin, faks 01/306-24-07.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 9. in 13.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, transak-
cijski račun 01261-0100000114, sklic na
št. 121-20000 LMM, Prihodki upravnih or-
ganov Mesta Ljubljana, s pripisom
JR-02/321171-7.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 9. 2002 do
12.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Dal-
matinova 1, 1000 Ljubljana, soba 104/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 9. 2002 ob 13. uri, Mestna ob-
čina Ljubljana, OF – Služba za javna naroči-
la, Dalmatinova 1, soba 104/I.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v raz-
pisni dokumentaciji.

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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: v razpisni dokumen-
taciji.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, garancije 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v razpisni dokumentaciji.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 8. 2002.

Mestna občina Ljubljana

Št. 0403/474-1 Ob-76438
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jese-

nice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Ti-

ta 112, 4270 Jesenice.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova

in adaptacija ginekološkega dispanzer-
ja Splošne bolnišnice Jesenice.

(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: Splošna bolnišnica Je-
senice.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 2 meseca od
pričetka del.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Dominvest
d.o.o., Cesta maršala Tita 18, 4270 Jese-
nice, Miroslav Oštir, tel. 04/581-26-00, te-
lefaks 04/586-12-41.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave
vsak delovni dan od 12. do 14. ure, po
predhodni najavi na tel. 04/581-26-00, s
predložitvijo potrdila o plačilu za razpisno
dokumentacijo ob prevzemu razpisne do-
kumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek 10.000 SIT
mora prevzemnik razpisne dokumentacije
plačati na transakcijski račun št.
07000-0000037241.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 2. 10. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dominvest d.o.o., Cesta mar-
šala Tita 18, 4270 Jesenice; tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 10. 2002 ob 13. uri, Splošna bol-
nišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112,
4270 Jesenice; sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čeni 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): na-
ročnik bo sklenil pogodbo z enim izvajal-
cem.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 2. 2. 2003, predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe naj-
pozneje 15 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 8. 2002.

Splošna bolnišnica Jesenice

Št. 30/02 Ob-76451
1. Naročnik: Mestna občina Velenje,

Urad za negospodarske javne službe.
2. Naslov naročnika: Titov trg 1, 3320

Velenje, tel. 03/896-16-77, faks
03/896-16-56, e-mail: cvetka.azman@ve-
lenje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
strehe telovadnice na OŠ Antona Ašker-
ca v Velenju.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del:
15. 10. 2002, končanje del 11. 11. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Velenje, Urad za negospodarske javne
službe, Titov trg 1, kontaktna oseba: Cvet-
ka Ažman, tel. 03/896-16-77, IV. nadstro-
pje soba 59.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudb vsak delovni dan od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek 7.000
SIT (DDV je že vračunan) z namenom naka-
zila “Pristojbina za javni razpis-sanacija stre-
he telovadnice na OŠ AA Velenje“ na podra-
čun EZR št. 01333-0100018411, sklic na
št. 28 76333-7130007-09990002.

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: Mestna občina Velenje, Titov
trg 1, 332O Velenje, glavna pisarna, soba
št. 10 v zapečatenih kuvertah z označenim
imenom ponudnika in naročnika in navedbo
“Ne odpiraj – Ponudba za javni razpis sana-
cija strehe telovadnice na OŠ AA v Velenju“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 9. 2002 ob 13. uri v prostorih
Mestne občine Velenje, soba štev. 17, I.
nadstropje.

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

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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z raz-
pisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev 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
90 dni od dneva odpiranja ponudb, t.j. do
23. 12. 2002. Predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 30. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: podro-
bneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 8. 2002.

Mestna občina Velenje

Št. 09/02 Ob-76458
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. (a) Opis in obseg gradnje: sekundar-
na kanalizacija Podkraj-Tajna.

(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: Podkraj pri Velenju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 10. 10. 2002
do 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Komunalno
podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, Mira Kokot, tel.
03/896-11-76, faks 03/896-11-27.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 16.000 SIT + 20% DDV - virman-
sko nakazilo na TR št. 13426-0012997108
- sklic na št. 161.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje,
prejemnik: Mira Kokot.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 9. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., Ko-
roška cesta 37b, 3320 Velenje.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: kot v razpisni doku-
mentaciji.

15. Merila za ocenitev ponudb: kot 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: 23. 8. 2002.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Št. 06/2002 Ob-76479
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana,

Kotnikova 28, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,

Ljubljana, faks 01/300-39-37.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava
in montaža aparatov in dobava in mon-
taža opreme za zobne ambulante in zo-
botehnični laboratorij v ZD Ljubljana -
Center, Kotnikova 36, Ljubljana.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudnik lahko predloži po-
nudbo za posamezno podskupino ali za obe
podskupini:

I. podskupina: dobava in montaža apa-
ratov,

II. podskupina: dobava in montaža
opreme.

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

4. Kraj izvedbe: Kotnikova 36, Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: dobava in zače-
tek montaže 9. 12. 2002, zaključek monta-
že 19. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana, Jo-
žica Pergarec, inž. gradb.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na podračun
ZD Ljubljana 01261-6030921845, sklicna
številka 02 9230-280-86.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 10. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, Kot-
nikova 28, Ljubljana, vložišče (soba št.
011), v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpi-
raj-Ponudba“ za JR-06/2002 -P.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 10. 2002 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana, ve-
lika sejna soba v kleti.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvi-
dno iz 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): 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: razvidno iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 4. 1. 2003, rok za iz-
biro 10. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Jožica Pergarec, inž. gradb.
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17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 8. 2002.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 04/2002 Ob-76480
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana,

Kotnikova 28, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,

Ljubljana, faks 01/300-39-37.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preuredi-

tev prostorov pritličja za otroški in šol-
ski dispanzer v ZD Ljubljana - Šiška, Der-
čeva 5, Ljubljana.

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

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

4. Kraj izvedbe: Derčeva 5, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek 21. 10.
2002, zaključek 10. 1. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana, Jo-
žica Pergarec, inž. gradb.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
ZD Ljubljana 01261-6030921845, sklicna
številka 02 9229-280-86.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 10. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, Kot-
nikova 28, Ljubljana, vložišče (soba št.
011), v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpi-
raj-Ponudba“ za JR-04a/2002 -P.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 10. 2002 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana, ve-
lika sejna soba v kleti.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvi-
dni iz 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): 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: razvidno iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 3. 1. 2003, rok za iz-
biro 10. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Jožica Pergarec, inž. gradb.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 8. 2002.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 41404-0006/02 Ob-76494
1. Naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah.
2. Naslov naročnika: 3240 Šmarje pri

Jelšah, Aškerčev trg 12, urad.zupa-
na@smarje-pri-jelsah.si, tel. 03/817-16-00,
faks 81-71-626.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dogradi-
tev urgentnih prostorov v Zdravstveni po-
staji Šmarje pri Jelšah.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddala enemu
ponudniku.

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

4. Kraj izvedbe: Šmarje pri Jelšah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: oktober 2002 –
marec 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Šmar-
je pri Jelšah, Aškerčev trg 12, tajništvo ura-
da župana, Zlatka Pilko.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka, od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije 15.000 SIT z virmanom na transakcij-
ski račun št. 01000-0100003785, pred
dvigom razpisne dokumentacije, s pripisom
“dograditev urgentnih prostorov“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 10. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 10. 2002 ob 12. uri; Občina
Šmarje pri Jelšah, sejna soba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deni v razpisni dokumentaciji/Zakon o izvr-
ševanju proračuna.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od javnega odpi-
ranja ponudb; 20 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba.

Merila: cena (80%), plačilni pogoji (10%),
usposobljenost ponudnika (10%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kompletna tehnična dokumentacija
je na ogled pri investitorju Občina Šmarje
pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje
pri Jelšah.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 8. 2002.

Občina Šmarje pri Jelšah

Št. 2955/2002 Ob-76505
1. Naročnik: Kostak, komunalno stav-

bno podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Leskovška cesta

2a, 8270 Krško, tel (07) 481-72-00, faks,
(07) 481-72-50.

3. (a) Obseg in opis gradnje: izgradnja
centralne čistilne naprave Brestanica.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti pre-
dložitve ponudbe za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudnik mora pre-
dložiti ponudbo za celoto razpisanih del.

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

4. Kraj izvedbe del: Brestanica, Občina
Krško.

5. (a) Dopustnost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: oktober
2002, maj 2004.

7. (a) Naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo in do-
datne informacije: Kostak d.d., Tehnično
razvojni sektor, Leskovška cesta 2a, Željko
Horvat.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, če je predvide-
na osebna predaja: vsak delovni dan od 8.
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 26.000 SIT, TRR pri SKB
d.d. Ljubljana: 03155-1000187879.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 10. 2002 do 11.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Kostak d.d., Leskovška cesta
2a, Krško, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 10. 2002, ob 12. uri v sejni sobi Komuna-
le, na sedežu podjetja, Leskovška cesta 2a.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
plačila se bodo vršila po izstavljenih situaci-
jah v roku 90 dni od prejema situacije in v
skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba s solidarno odgovor-
nostjo družbenikov.

13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, po-
leg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
ZJN-1:
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a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, ste-

čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave,

c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepove-
duje opravljati dejavnost, ki je predmet jav-
nega naročila,

d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,

e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da izkaže pravočasno poravnavanje

svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, po-
dizvajalcev in kooperantov, kar dokaže s
predložitvijo poročila pooblaščenega revi-
zorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpi-
sano javno naročilo po svojih knjigovod-
skih podatkih izkazano, da je do datuma
revizorjevega poročila, ki ne sme biti sta-
rejše od 15 dni pred dnevom oddaje po-
nudb na podlagi tega javnega razpisa, po-
ravnal vse svoje zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, kooperantov in pod-
izvajalcev,

g) da ima ustrezne reference,
h) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi in kadri,
i) da je navedel točne podatke glede

obveznih pogojev,
j) da predloži bančno garancijo za re-

snost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,

k) da predloži izjavo banke, da mu bo izda-
la bančno garancijo za dobro izvedbo del,

l) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi,

m) da nudi 90 dnevni rok plačila,
n) da podpiše zahtevane izjave iz razpi-

sne dokumentacije,
o) da predloži pogodbo o skupnem na-

stopanju, kadar zagotavlja kapacitete s po-
dizvajalci ali v obliki poslovnega sodelova-
nja, ter za podizvajalce in partnerje predloži
vse zahtevane dokumente iz razpisne doku-
mentacije,

p) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpi-
sne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in okvirni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: petdeset dni od odpiranja
ponudb; 20 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponujena cena,
– finančna sposobnost ponudnika,
– reference,
– garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: predhodni razpis je bil ob-
javljen v Uradnem listu RS, št 72/02, št.
objave Ob-75525.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 8. 2002.

Komunalno stavbno podjetje d.d.
Kostak, Krško

Št. 352-01-27/2002-3 Ob-76508
1. Naročnik: Mestna občina Nova Go-

rica.

2. Naslov naročnika: Trg E. Kardelja 1,
5000 Nova Gorica, faks 05/30-21-233, Sto-
jan.Vicic@Nova-Gorica.si, tel. 05/335-01-35.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
komunalnih naprav na območju Obrtne
cone Solkan – I. del.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: začetek septem-
ber 2002, dokončanje po terminskem pla-
nu, razvidnem v razpisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
infrastrukturo in gospodarske javne službe
Mestne občine Nova Gorica, Stojan Vičič,
univ. dipl. inž. gradb., tel. 05/335-01-35.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 18. 9. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
10.000 SIT na tekoči račun Mestne občine
Nova Gorica, št. 01284-0100014022.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 9. 2002 do 12.
ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 9. 2002 ob 13. uri, steklena dvorana
Mestne občine Nova Gorica.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 10. 2002, 25. 9.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
vplivnost 80%, rok izvedbe – vplivnost 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 8. 2002.

Mestna občina Nova Gorica

Ob-76509
1. Naročnik: Občina Kobarid.
2. Naslov naročnika: Trg svbode 2,

5222 Kobarid.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava
in montaža notranje opreme kulturnega
doma v Kobaridu.

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

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

4. Kraj izvedbe: Kulturni dom v Koba-
ridu.

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

končanja ali čas izvedbe: 27. 9. 2002,
11. 11. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: EDIL Inženiring
d.o.o. Nova Gorica, Erjavčeva 2, Nova Gori-
ca, tel. 05/33-30-350, faks 05/30-25-400,
kontaktna oseba Melinc Edi, vsak delovni
dan med 9. in 10. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do13. 9. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT (vključnio z
DDV) na TR pri NKBM d.d. Maribor, Podro-
čje Nova Gorica št: 04750-0000515412.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Kobarid, Trg svobode
2, 5222 Kobarid (tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 9. 2002 ob 13.15, Občina Ko-
barid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid (sejna
soba).

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: poda-
no v razpisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 17. 11. 2002, 18. 9.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: poda-
no v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: možnost oddaje ponudb ter oddaje
del po sklopih.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 8. 2002.

Občina Kobarid

Št. 41405/00105/2001 Ob-76518
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje
s poslovnimi in upravnimi prostori ter pre-
mičnim premoženjem, Materialno tehnična
služba, 2000 Maribor.
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2. Naslov naročnika: Ul. heroja Stane-
ta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-359.

3. (a) Opis in obseg gradnje: preuredi-
tev sanitarij in hodnikov v pritličju objek-
ta Heroja Staneta1 v Mariboru.

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

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

4. Kraj izvedbe: Maribor, Ulica heroja
Staneta 1.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek del
21. 10. 2002, dokončanje del v 8 tednih
po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Ma-
ribor, kontaktna oseba Metka Rogl, tel.:
02/22-01-361.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
jo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek na TRR
št. 01000-0100008441 v višini 5.000 SIT
z namenom nakazila “Pristojbina za javni raz-
pis – Ul. heroja Staneta 1.“

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 2. 10. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Maribor, Odde-
lek za gospodarjenje s poslovnimi in uprav-
nimi prostori ter premičnim premoženjem,
Materialno tehnična služba, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 323/III, s pripi-
som “Ne odpiraj – ponudba – preureditev
sanitarij in hodnikov Heroja Staneta 1“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 10. 2002, ob 13. uri, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z raz-
pisno 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: 31. 12. 2002, 7. 10.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev
(podrobneje opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 8. 2002.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi
in upravnimi prostori ter premičnim

premoženjem

Ob-76519
1. Naročnik: Komunalno stanovanjsko

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta

2, 6210 Sežana, tel. 05/73-11-200, faks
05/73-11-201.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
čistilne naprave Hrpelje in njenih komu-
nalnih priključkov.

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

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

4. Kraj izvedbe del: Hrpelje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki lahko ponudijo ponudbo samo v
skladu z razpisno dokumentacijo.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del
15. 10. 2002, dokončanje del 15. 1.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunalno
stanovanjsko podjetje d.d., Partizanska ce-
sta 2, 6210 Sežana, kont. oseba mag. Vla-
sta Kukanja, u.d.biol., tel. 05/73-11-240,
faks 05/73-11-201.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: za razpisno dokumen-
tacijo je potrebno plačati 20.000 SIT na
transakcijski račun 10100-0034825420
Banka Koper, pred dvigom razpisne doku-
mentacije.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Komunalno stanovanjsko po-
djetje d.d., Partizanska cesta 2, 6210
Sežana, v zapečateni kuverti s pripisom
“Ponudba za izgradnjo ČN Hrpelje – ne
odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 30. 9. 2002
ob 13. uri na upravi Komunalno stanovanj-
skega podjetja d.d., Partizanska cesta 2,
Sežana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je minimalno 60 dni od prejema potr-
jene situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov storitev v okviru ene ponud-
be, potem ko je bila izbrana kot najugo-

dnejša (47. člen Zakona o javnih naroči-
lih): 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: po razpisnih pogojih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 10. 2002, predvideni datum odloči-
tve je 15. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba, ki v najve-
čji meri ustreza merilom: cena 80%, plačilni
pogoji 5%, garancijska doba 5%, reference
10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo organiziral informativni
sestanek s ponudniki 9. 9. 2002 s pričet-
kom ob 10. uri na Občini Hrpelje Kozina,
Reška cesta 14, Kozina.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 8. 2002.

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d.
Sežana

Ob-76530
1. Naročnik: Občina Velike Lašče.
2. Naslov naročnika: Levstikov trg 1,

1315 Velike Lašče, tel./faks
01/788-92-38.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vrtca – objektov B in C ter veznega čle-
na za objekt.

Ocenjena vrednost naročila:
165,000.000 SIT (vključno z DDV).

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

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

4. Kraj izvedbe: Velike Lašče, parc. št.
1951/1 k.o. Velike Lašče.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del: ok-
tober 2002, dokončanje: julij 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Ve-
like Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike
Lašče, Veronika Vasič, tel. 01/788-92-38,
tolmačenje projektne dokumentacije:
Zvonka Korošac, tel. 01/895-13-35 ali
041/338-197.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcij-
ski račun Občine Velike Lašče, št.
01334-0100000223, sklicevanje na števil-
ko 00 714999-009.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Velike Lašče, Levstikov
trg 1, 1315 Velike Lašče (z oznako: Ne
odpiraj – Ponudba – Javni razpis vrtec).
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 9. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Velike Lašče.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2% od ocenjene
vrednosti investicije. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije je 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 60 dni ali več od dneva izstavitve
računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpi-
ranja ponudb, predvideni datum odločitve o
izbiri je 15. 10. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 8. 2002.

Občina Velike Lašče

Št. 134/02 Ob-76566
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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: ureditev
ceste R1-216/1367 skozi Muljavo.

(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 R1-216/1367
Ivančna Gorica – Krka.

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

končanja ali čas izvedbe: 10 mesecev po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, 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: 2. 10. 2002 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti 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 ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 10. 2002 ob
11. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tr-
žaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
je treba priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči
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 delno financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije in delno
Občina Ivančna Gorica.

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 izva-
jalec 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 splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so: rok dokončanja del
ne sme biti daljši od razpisanega (tč. 8 Navo-
dil ponudnikom), garancijski rok za kakovost
izvedenih del ne sme biti krajši od razpisane-
ga (naveden v Dodatku k ponudbi – Dodatek
“A“), pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenje-
nih pogodbah v zadnjem letu, lastna izjava
ponudnika z navedbo organizacije, 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: najnižja
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
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 8. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 086/02 Ob-76567
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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: izdelava
zapornega sloja na regionalni cesti
R1-215 odsek 1162 Trebnje – Mokro-
nog od km 7.500 do km 8.700.

(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 R1-215 Trebnje
– Mokronog.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 20 dni po skleni-
tvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, 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 razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo 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: 3. 10. 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 ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 10. 2002 ob
10. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tr-
žaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
je treba priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči
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 dokonča-
nja del ne sme biti daljši od razpisanega
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(tč. 8 Navodil ponudnikom), garancijski rok
za kakovost izvedenih del ne sme biti krajši
od razpisanega (naveden v Dodatku k po-
nudbi – Dodatek “A“), pravočasno izpolnje-
vanje pogodbenih obveznosti za naročnika
na dosedaj sklenjenih 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: najnižja
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
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 8. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 133/02 Ob-76568
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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: sanacija
propusta čez potok v Žusterni na cesti
G2-111/0238.

(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 G2-111 Koper –
Ruda (Izola).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 10 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 razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo 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: 3. 10. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti 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 ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 10. 2002 ob
11. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tr-
žaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT, je treba priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3%
vrednosti javnega naročila in jo naročnik
lahko unovči v dobro računa Proračuna RS,
št. 01100-6300109972; če vrednost jav-
nega naročila ne presega zgoraj navedene
vrednosti, 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 izva-
jalec 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 splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so: rok dokončanja del
ne sme biti daljši od razpisanega (tč. 8 Navo-
dil ponudnikom), garancijski rok za kakovost
izvedenih del ne sme biti krajši od razpisane-
ga (naveden v Dodatku k ponudbi – Dodatek
“A“), pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenje-
nih pogodbah v zadnjem letu, lastna izjava
ponudnika z navedbo organizacije, 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: najnižja
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
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 8. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 135/02 Ob-76569
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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: ureditev
križišča Drnovo G1-5 odsek 336.

(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 G1-5 Krško –
Drnovo.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 6 mesecev po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, 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 razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo 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: 2. 10. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti 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 ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 10. 2002 ob
10. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tr-
žaška 19, 1000 Ljubljana.

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

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

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 splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so: rok dokončanja del
ne sme biti daljši od razpisanega (tč. 8 Navo-
dil ponudnikom), garancijski rok za kakovost
izvedenih del ne sme biti krajši od razpisane-
ga (naveden v Dodatku k ponudbi – Dodatek
“A“), pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenje-
nih pogodbah v zadnjem letu, lastna izjava
ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj
opravlja notranjo kontrolo kakovosti.
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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: najnižja
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
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 8. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 137/02 Ob-76570
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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: izdelava
križišča Trnje na cesti R1-219/1242 Bi-
zeljsko – Čatež.

(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 R1-219 Bizeljsko
– Čatež.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riante niso sprejemljive.

6. Čas izvajanja del: 6 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, 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 doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972- sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 10. 2002 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti 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 ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 10. 2002 ob
9. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Trža-
ška 19, 1000 Ljubljana

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
je treba priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči

v dobro računa Proračuna RS, št.
01100-630010972; 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 delno financira Občina Brežice in delno
naročnik iz proračunskih sredstev Republi-
ke 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 izva-
jalec 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:

– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 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: najnižja
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: 23. 8. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 352-05-8/00-5-511 Ob-76597
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, faks
02/748-29-98, okolje @ Ptuj.si, tel.
02/748-29-65.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
vozišča s hodnikom za pešce in avtobu-
snimi postajališči ob regionalni cesti
R3-710/1292 Vurberk – Ptuj od km
19+217 do km 19+658, skozi naselje
Grajena, ocenjena vrednost 35,000.000 SIT.

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

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

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj –
naselje Grajena.

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

končanja ali čas izvedbe: september
2002, v roku 30 delovnih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Ptuj, 2250 Ptuj, Mestni trg 1, soba št.
58, Milan Pavlica, tel. 02/748-29-65.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: zadnji rok je 7
dni pred datumom predložitve ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT brez DDV –
virmanski nalog, Mestna občina Ptuj, TR št.
01296-0100016538, odprt pri Banki Slo-
venije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: v 20 dneh po tej
objavi do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, soba št. 36/II. Kuverte morajo
biti zapečatene in z oznako oziroma napisom
“Ponudba – Ne odpiraj“ ter z navedbo “Ure-
ditev vozišča s hodnikom za pešce in avtobu-
snimi postajališči ob regionalni cesti
R3-710/1292 Vurberk – Ptuj od km 19+217
do km 19+658, skozi naselje Grajena“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: enaindvajseti dan po objavi ob 11.
uri, Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, mala
sejna soba/I. nadst.

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: plačilo
po situacijah – mesečna in končna, rok pla-
čila 60 dni od dneva prejema.

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: ponudnik mora izpolniti
vse pogoje, kateri so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni, ter 10 dni po
odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: so na-
vedena v razpisni dokumentaciji

– ponudbena cena: 60%,
– rok dokončanja del: 10%,
– reference: 20%,
– garancijski rok: 5%,
– ugodnejši plačilni pogoji: 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridružuje pravico dolo-
čit manjši obseg del od razpisanega dela na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od po-
godbe, zaradi finančnih in drugih razlogov.
Če pade dan oddaje ponudb na dela prost
dan, se šteje za oddajo ponudbe naslednji
delovni dan, isto velja za odpiranje ponudb.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Mestna občina Ptuj
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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

Popravek

Št. 43-35/2002/6 Ob-76646
V razpisni dokumentaciji javnega razpisa

za gradbena dela priprave lokacij in name-
stitve pasivne kabelske infrastrukture za po-
vezovanje računalniških omrežij z lastnim
materialom in opremo ponudnika z oznako
ODKP.IT-7/2002, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 64-66 z dne 26. 7. 2002,
Ob-74635, se v navodilih ponudnikom po-
pravijo naslednje točke:

Spremeni se točka 4.13.1.2.5, ki se
glasi:

ustanovitveni kapital nad 25 milijonov to-
larjev.

Spremeni se točka 4.13.1.4.3, ki se
glasi:

Najmanj 5 s srednjo izobrazbo ustrezne
smeri, ki imajo skupaj 15 let delovnih
izkušenj posebnega znanja s področja
gradbenih in strojno montažnih del, jako-
točnih elektroinštalacij, šibkotočnih elek-
troinštalacij, polaganja in varjenja optičnih
inštalacij, polaganja in montaže bakrenih
vodnikov tako, da imata za vsako od našte-
tih področij posebna znanja in izkušnje naj-
manj dva.

Ostale točke razpisne dokumentacije
ostanejo nespremenjene.

Center Vlade Republike Slovenije
za informatiko

Št. 404-08-132/2002-3 Ob-76400
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: izvajanje semi-
narjev na področju informatike in komu-
nikacije: letna vrednost ca. 7,000.000 SIT.

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

5. Kraj izvedbe: COU Poljče.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: oktober 2002
do september 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana. Zahteve za razpi-
sne dokumentacije: kontaktni osebi Boštjan
Purkat, tel. 471-25-86 in Dušan Cirar, tel.

471-23-48. Dodatne informacije: vodja iz-
vedbe javnega naročila Jože Mokorel tel.
471-25-53.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 142/2002) na transakcijski ra-
čun št. 01100-6370191114. Prevzem raz-
pisne dokumentacije je lahko osebno ali po
pošti. Pred tem je potrebno predložiti doku-
mentacijo o vplačilu (vsebovati mora nasled-
nje podatke: navedbo polnega naslova po-
nudnika, davčno številko, št. javnega razpi-
sa,sklic na številko) ter potrdilo o registraciji,
če ste davčni zavezanec.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 30. 9. 2002,
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, pre-
vzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom:“ Ne odpiraj - ponudba št.
142/2002-ODP Izvajanje seminarjev na po-
dročju informatike in komunikacije“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo 1. 10. 2002, ob
12. uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.

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

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

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

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

– da nima blokiranega žiro računa v pre-
teklih 6. mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca o plačilni sposobnosti;

– da bo v primeru sklenitve pogodbe nu-
dil 30 dnevni plačilni rok,

– da je navedel cene, kot je zahtevano 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: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj eno leto.

17. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejša ponudba za posamezen razpored
bo izbrana po naslednjih merilih:

– cena ponudbe za razpored 65%,

– kakovost ponudnika 35%,
– izvajanje 25%,
– metodologija 60%
– dodatno izobraževanje 20%,
– dokazila o kakovosti 20%,
– programi 20%,
– vsebine usposabljanj 60%,
– enakost izvedb 20%,
– prilagodljivost izvedb 20%,
– gradiva 30%,
– kakovost gradiv 70%,
– vsebina gradiv 30%
– izvajalci 10%,
– zaposleni 50%,
– pogodbeni 50%,
– ostali elementi 10%,
– količina gradiv 60%,
– odkup avtorskih pravic 10%,
– razpoložljivost 10%,
– odzivnost 20%,
– ostale ugodnosti 5%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predhodne-

ga razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 21. 8. 2002.
Ministrstvo za obrambo

Št. 329-05-19/2002 Ob-76472
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano.
2. Naslov naročnika: Dunajska 56-58,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-93-08, faks
01/478-90-56, kontaktana oseba Suzana
Stražar, e-mail:suzana.strazar@gov.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: upravljanje z vzdr-
ževanjem velikih hidromelioracijskih si-
stemov I. del (sklic na prilogo 1A, 1. kate-
gorija) za obdobje 5 let.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Hidromelioracijska območja so razdeljena
na posamezne sklope. Ponudba se mora
nanašati na celotni sklop oziroma več celot-
nih sklopov.

5. Kraj izvedbe: hidromelioracijska ob-
močja v RS oziroma sledečih upravnih eno-
tah: Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Treb-
nje, Kranj, Ajdovščina, Nova Gorica, Slo-
venj Gradec, Koper, Piran, Sežana, Dom-
žale, Grosuplje, Kamnik, Vrhnika, Lenart,
Pesnica, Ptuj, Ormož, Maribor, Slovenska
Bistrica, Gornja Radgona, Ljutomer, Lenda-
va, Murska Sobota, Celje, Laško, Mozirje,
Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Vele-
nje, Žalec, Brežice, Krško, Sevnica.

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

končanja ali čas izvedbe: 2002-2007.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MKGP, Sektor
za strukturno politiko in razvoj podeželja,
Oddelek za zemljiške operacije, Dunajska
56-58, 1000 Ljubljana, soba 707 pri Suza-
ni Stražar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 4. 9. 2002
do 27. 9. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
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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: MKGP, Glavna pisarna, Dunaj-
ska 56-58, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 10. 2002, ob 10. uri, naslov na-
ročnika soba 707.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe za pred-
videna dela za leto 2002. Višina bančne
garancije za dobro izvršitev del bo določe-
na v pogodbi in v aneksih k pogodbi za
tekoče leto.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na pod-
lagi zbranih sredstev od lastnikov oziroma za-
kupnikov hidromelioriranih kmetijskih zemljišč.

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 storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 59/96) ter ostali predpisi s po-
dročja urejanja prostora in varstva okolja
(ZGO, ZUP, ZVO, ZV).

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 1. 12. 2002, predvideni datum odloči-
tve 30. 10. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: konce-
sija za gospodarsko izkoriščanje vode, vo-
dnogospodarsko dovoljenje, uporabno do-
voljenje (do 5 točk), trenutno uspešno nefor-
malno upravljanje sistema (do 25 točk), refe-
rence ponudnika in njegovih podizvajalcev
za tovrstna dela (do 20 točk), glavni elementi
opreme ponudnika in podizvajalcev, predvi-
dene za izvedbo del ter stanje le-te (do 10
točk), strokovna usposobljenost oziroma ka-
drovska zasedba angažirane delovne sile za
tovrstna dela ponudnika in podizvajalcev (do
20 točk), ponudbena cena (do 40 točk),
bližina lokacije sedeža ponudnika in podizva-
jalcev glede na območje upravljanja, na kate-
rega se nanaša ponudba (do 15 točk).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: suzana.strazar@gov.si.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 01-007/02-18 Ob-76503
1. Naročnik: Zavod za zdravsteno zava-

rovanje Slovenije, Področna enota Informa-
cijski center.

2. Naslov naročnika: Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije, Področna
enota Informacijski center, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: predmet javnega
razpisa je “Nakup storitev projektiranja,
programiranja in svetovanja pri razvoju
informacijskega sistema Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije“. Sto-
ritve po Priloga I, kategorija 7 – računalni-
ške storitve in sorodna oprema.

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

– specifikacija 1: projektiranje aplikativ-
ne programske opreme,

– specifikacija 2: razvoj in vzdrževanje
aplikacij v Javi in Applications Manager.

5. Kraj izvedbe: sedež naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek konec
oktobra 2002, trajanje eno leto z možnostjo
podaljšanja do treh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področ-
na enota Informacijski center, Miklošičeva
24, 1507 Ljubljana, Janez Škufca, e-mail:
janez.skufca@zzzs.si, tel. 01/30-77-361,
faks 01/23-12-667.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
po tej objavi, od 10. do 13. ure, v tajništvu
naročnika, soba 345/III, ali z zahtevkom po
elektronski pošti oziroma s pisnim zahtev-
kom po pošti ali faksu (do roka predložitve
ponudb). Zaželjen dvig dokumentacije v
elektronski obliki, v elektronskem zahtevku
obvezno navedite naslov navadne pošte.

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

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: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Področna enota Informacij-
ski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
v tajništvu naročnika, soba 345/III. Dovolje-
na je poštna ali osebna dostava, ponudba
poslana po pošti mora do datuma in ure
prispeti v tajništvo naročnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 9. 2002 ob 12.30, sejna soba
naročnika, 342/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vane so nepreklicne bančna garancija za
resnost ponudbe in bančna garancija za do-
bro izvedbo posla po zahtevah razpisne do-
kumentacije.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o javnih financah in Zakon o izvrševanju pro-
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:

– plačilni rok 45 dni;
– izvedba storitev natančno po zahtevah

razpisne dokumentacije, naročnik si pridr-
žuje pravico razlage specifikacij oziroma raz-
pisne dokumentacije,

– za specifikacijo 1: ponujeni projektant
mora imeti več kot 2 leti izkušenj pri projek-
tiranju računalniških rešitev,

– za specifikacijo 2: ponujeni programer-
ji morajo imeti vsaj 1/2 leta izkušenj pri
programiranju z Borland JBuilder.

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: ponudbe morajo velja-
ti do 30. 11. 2002, predvideni datum odlo-
čitve je sredina oktobra 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– za specifikacijo 1: cena; poznavanje

poslovnega okolja naročnika (točke: 0–
20%); poznavanje tehnologije (točke: 0–
10%); poznavanje metodologij razvoja infor-
macijskih sistemov in projektnega vodenja
(točke: 0–10%);

– za specifikacijo 2: cena; poznavanje
razvojnih orodij (točke: 0–30%).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudnik bo organiziral sestanek s
ponudniki dne 17. 9. ob 13. uri, v sejni sobi
naročnika, soba 342/III.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 8. 2002.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Področna enota Informacijski center

Št. 2574 Ob-76520
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel. 05/339 6600 in
faks 05/339-67-31.

3. (a) Vrsta in opis storitve: zavarova-
nje premoženja družbe Elektro Primor-
ska – (brez voznega parka) po razpisni
dok. št. 12/2002-S za dobo treh let.

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

4. Kraj izvedbe: območje Elektro Pri-
morske.

5. Datum začetka in predvideni datum
dokončanja izvedbe: januar 2003 – de-
cember 2005.

6. (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.
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(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.
objave v Ur. l. RS s pripisom razpisna doku-
mentacija- zavarovanje premoženja.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 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).

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

9. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik predloži ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti ponudbe, katera veljavnost je
največ 40 dni od izdaje obvestila o oddaji
naročila.

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

11. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša: skupina
ponudnikov mora dostaviti pravni akt o sku-
pni izvedbi naročila.

12. 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:
poleg splošnih pogojev po 41. do 43. čle-
nu ZJN-1 še to, da imajo najmanj tri zavaro-
vance, katerih premoženje je višje od 1
(ene) milijarde SIT in da morajo zagotoviti
odzivnost na prijavo škode v roku štirih ur
na kraju škodnega primera.

13. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave razpisa v Ur. l. RS,
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
predviden za 25. 10. 2002.

14. Merila za ocenitev ponudb so: po-
nudbena cena.

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

16. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 23. 8. 2002.

Elektro Primorska, d.d.
Nova Gorica

Ob-76528
1. Naročnik: Občina Postojna,
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,

6230 Postojna, tel. 05/72-80-700, faks
05/72-80-780.

3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava te-
hnične dokumentacije (PGD, PZI) za
“Regijsko odlagališče odpadkov Orehov-
ška Brda – Postojna“.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
za vse skupaj.

5. Kraj izvedbe: Orehovška Brda, Obči-
na Postojna.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: oktober 2002
do oktober 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo: Občina Postojna, Oddelek za oko-
lje, prostor in urbanistično načrtovanje,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna, kont. oseba
Zora Obreza, tel. 05/72-80-784 in dodat-
ne informacije: Nevenka Glažar, tel.
05/72-80-730.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT s položnico na
račun št. 01294 – 0100016345, Občina
Postojna.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 9. 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,
Regijsko odlagališče Orehovška Brda“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 9. 2002 ob 12. uri, v prostorih
Občine Postojna, soba št. 27, Ljubljanska
4, 6230 Postojna.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora ponudbi priložiti garancijo za re-
snost ponudbe v višini 10% od vrednosti
naročila.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

13. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov v okviru ene ponud-
be, potem, ko je ta izbrana kot najugo-
dnejša (ZJN, 47. člen): sklenitev pogodbe.

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 k 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: ZGO, ZVO, ZJF, Evropski sporaz. o
pridružitvi, Zakon o urejanju prostora in ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor.

(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:

– 90 dni,
– petek, 27. 9. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,

– način in rok plačila,
– reference.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico naroči-
ti manjši obseg del 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: 26. 8. 2002.

Občina Postojna

Št. 136/02 Ob-76571
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava
PGD/PZI projektne dokumentacije za
ureditev glavne ceste G1-5/286 Arja vas
– Celje od km 3+475 do km 5+349.

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

5. Kraj izvedbe: cesta G1-5 Arja vas –
Celje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so spremenljive.

7. Čas izvedbe: 8 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-8336, 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 doku-
mentacijo 5.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 10. 2002 do 8. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 10.
2002 ob 9. uri, v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost javnega naročila presega
30,000.000 SIT, je treba priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, ki mora gla-
siti na 3% vrednosti javnega naročila in jo
naročnik lahko vnovči v dobro računa Pro-
računa RS, št. 01100-6300109972; če
vrednost javnega naročila ne presega zgo-
raj navedene vrednosti, garancije ni potre-
bno predložiti.
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije za leto
2002 in 2003.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko
predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega
naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

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:

– rok dokončanja del na sme biti daljši
od razpisanega,

– podpisana izjava in potrjena s strani
naročnika Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, da je projektant pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti zanj na
do sedaj sklenjenih pogodbah od leta 2000
dalje.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

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

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena ob izpolnjevanju vseh po-
gojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.

18. 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
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Direkcija RS za ceste

Ob-76580
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-601,
telefaks 01/58-89-609.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izbor agencije za
sodelovanje na področju načrtovanja in
izvajanja odnosov z javnostmi in tržno-
komunikacijskih aktivnosti.

1. načrtovanje in izvajanje odnosov z jav-
nostmi:

– odnosi z mediji,
– interno komuniciranje,
– korporativno komuniciranje;

2. načrtovanje in izvajanje tržnokomuni-
kacijskih aktivnosti:

– oglaševanje,
– informativna gradiva,
– pospeševanje prodaje,
– zakup medijev.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja po sklopih.

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

končanja ali čas izvedbe: za dobo dveh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o. Področje trže-
nja, investicij in razvoja, soba P3, vsak de-
lovni dan med 8. in 14. uro. Za dodatne
informacije v zvezi z razpisno dokumentaci-
jo vam je na voljo Medeja Lončar, univ. dipl.
ek., tel. 01/58-89-601.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko prevzamete v času navede-
nem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek
plačila vključuje 20% DDV. Znesek se na-
kaže na transakcijski račun Javnega podje-
tja Energetika Ljubljana, d.o.o. št.
17000-0000053775, pri Slovenski investi-
cijski banki, d.d., Ljubljana, s sklicem na št.
600-82-02. Vplačilo je možno tudi na bla-
gajni Javnega podjetja Energetika Ljublja-
na, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje do 7. 10. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1000 Ljubljana, ali jo predložiti ose-
bno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana,
soba P3. Kuverte morajo biti opremljene
tako kot je navedeno v navodilih ponudni-
kom za izdelavo ponudbe.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpranje bo 7. 10. 2002 ob
12. uri, v sejni sobi na naslovu: Javno po-
djetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 62, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, z veljavnostjo do 27. 11.
2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik ne nudi avansa; plačilo za storitve agen-
cije v roku najmanj 30 dni od prejema raču-
na v vložišče naročnika, ostale storitve po
dogovoru.

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 o skupnem sodelovanju z navedbo
vodilnega partnerja.

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: navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

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 27. 11. 2002, predvideni datum odloči-
tve o izboru izvajalca do 18. 10. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena, pla-
čilni rok, vsebinska in oblikovna primernost
zasnovanih rešitev, reference na področju sto-
ritev javnega sektorja in sektorja storitev.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 8. 2002.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

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. 13-02 Ob-76516
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kardiolo-

ški medicinski potrošni material.
(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. 2003, razdeljeno
na dve obdobji 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
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dokumentacije, faks 02/331-15-33. Dodat-
ne informacije: Monika Lepoša, univ. dipl.
ek., 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: 6.000 SIT, negotovinsko,
na TRR št. 01100-6030278185, s pripi-
som za razpisno dokumentacijo Kardiološki
medicinski potrošni material.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 24. 9. 2003, do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupi-
na 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 pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met tega javnega naročila; prijavitelji pre-
dložijo potrdilo Urada RS za zdravila pri Mi-
nistrstvu za zdravje o vpisu v register doba-
viteljev medicinskih pripomočkov – promet
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
1/4 ocenjene vrednosti tega razpisa, ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od 1/4 ocenjene vre-
dnosti 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 razpisane količine bla-
ga, na katerega se prijavlja (velja za skupine
2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 in 15):

7.2 da zagotavlja 100% razpisanih vrst
in količin blaga iz skupine, na katero se
prijavlja (velja za skupino 7);

8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika in dodatnih
zahtevah;

9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od da-
tuma prevzema blaga;

10. da bo dostava fco Splošna bolnišni-
ca Maribor – razloženo;

11. da bo dobavni rok največ 30 dni ter
da bo po vsakem posameznem naročilu do-
bavljena celotna količina naročenega blaga;

12.1 referenca proizvajalca: da posa-
mezna vrsta blaga proizvajalca iz skupin 2,
4, 5, 6, 8, 9, 11 in 15, ki ga prijavitelj
ponuja na tem razpisu, uporablja vsaj ena
univerzitetna bolnišnica, splošna bolnišnica
ali specializiran center za rentgenologijo in
angiologijo v Sloveniji, Evropski uniji ali ZDA;

12.2 referenca proizvajalca: da blago
proizvajalca iz skupine 7, ki ga prijavitelj
ponuja na tem razpisu, uporablja vsaj ena
univerzitetna bolnišnica, splošna bolnišnica
ali specializiran center za rentgenologijo in
angiologijo v Sloveniji, Evropski uniji ali ZDA;

13. 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 26. 11. 2002,
odločitev o sprejemu 11. 12. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: merili
pri skupinah 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 in 15: a)
cena – 70 točk; b) referenca proizvajalca –
30 točk ter merili pri skupini 7: a) končna
vrednost skupine – 70 točk; 2. referenca
proizvajalca – 30 točk.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa je
116,500.000 SIT z DDV. Pri skupinah 2, 4,
5, 6, 8, 9, 11 in 15 prijava na posamezno
vrsto blaga. Pri skupini 7 prijava na posa-
mezno skupino. Naročnik bo usposoblje-
nost priznal do 31. 12. 2003. Naročnik bo
oddal to javno naročilo po prvi točki 19. čle-
na ZJN-1.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 8. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

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

Popravek

Ob-76575
V objavi obvestila o oddaji naročila blaga

za dobavo in vgradnjo opreme za Visoko
zdravstveno šolo v Mariboru, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 35 z dne 19. 4. 2002,
Ob-67725, se 7. točka pravilno glasi:

7. Pogodbena vrednost:
163,679.401,24 SIT.

RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 07-2/02 Ob-76396
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 21. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: medicinski potrošni material;
dobava: Splošna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna vrednost
skupine oziroma najnižja končna cena po-
samezne vrste blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, za posamezne vrste blaga in sku-
pino 12;

2. Hibiskus d.o.o., Puhova 10, 1000
Ljubljana, za posamezne vrste blaga in sku-
pino 71;

3. Johnson & Johnson S.E., Podružnica
Ljubljana, Šmartinska c. 140, 1000 Ljublja-
na, za posamezne vrste blaga;

4. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana, za posamezne vrste
blaga in skupini 33 in 45;

5. Medinova d.o.o., Masarykova 17,
1000 Ljubljana, za posamezne vrste blaga;

6. Interpart d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1000 Ljubljana, za posamezne vrste blaga
in skupine 6, 43, 44 in 56;

7. Emporio Medical d.o.o., Prešernova
5, 1000 Ljubljana, za posamezne vrste
blaga;

8. AMS Meding d.o.o., Leona Dobrotin-
ška 2, 3230 Šentjur, za posamezne vrste
blaga;

9. Mikro+Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor, za posamezne vrste blaga;

10. Iris Mednarodna trgovina d.o.o., Ce-
sta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, za posa-
mezne vrste blaga;

11. Sind Ljubljana d.o.o., Freyerjeva
32b, 1000 Ljubljana, za posamezne vrste
blaga in skupino 40;

12. Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1001
Ljubljana, za posamezne vrste blaga in sku-
pini 47 in 48;
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13. Auremiana d.o.o., Partizanska 109,
6210 Sežana, za posamezne vrste blaga in
skupini 10 in 46;

14. Thomy Frey East d.o.o., Vodnikova
170, 1000 Ljubljana, za posamezne vrste
blaga in za skupini 54 in 87;

15. Profarmakon International d.o.o.,
Preradovičeva ul. 20a, 2000 Maribor, za
posamezne vrste blaga in skupine 1, 16
in 28;

16. PFM-S d.o.o., Kolodvorska 2, 4000
Kranj;

17. Apollonia d.o.o., Zaloška 155, 1000
Ljubljana, za posamezne vrste blaga;

18. Simps’s d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin, za posamezne vrste blaga;

19. MM Surgical d.o.o., Jakšičeva 7,
1000 Ljubljana, za posamezne vrste blaga;

20. Gopharm d.d., Nova Gorica, Cesta
25. junija 1d, 5000 Nova Gorica, za posa-
mezne vrste blaga;

21. PRI-MA d.o.o., Igriška 2, 1000 Ljub-
ljana, za skupino 69;

22. Inn d.o.o., Košnica 61/b, 3000 Ce-
lje, za skupino 75.

7. Pogodbena vrednost: Sanolabor:
17,238.029,07 SIT; Hibiskus: 2,310.738,34
SIT; Johnson & Johnson: 5,507.648,55 SIT;
Kemofarmacija: 49,013.078,76 SIT; Medi-
nova: 13,375.974,60 SIT; Interpart:
17,774.775,58 SIT; Emporio Medical:
3,516.328,80 SIT; AMS Meding:
677.812,80 SIT; Mikro+Polo: 1,031.908,80
SIT; Iris: 1,960.296,96 SIT; Sind:
8,067.455,05 SIT; Medis: 6,987.520,81
SIT; Auremiana: 25,693.548,26 SIT; Thomy
Frey East: 6,754.907,17 SIT; Profarmakon
International: 5,908.903,08 SIT; PFM-S:
3,317.429,90 SIT; Apollonia: 3,166.185,07
SIT; Simps’s: 18.468 SIT; MM Surgical:
3,306.363,36 SIT; Gopharm: 6,274.400,76
SIT; PRI-MA: 1,244.559,72 SIT; Inn:
124.587,74 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 28.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54874.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 8. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 05-2/02 Ob-76397
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 18. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: reagenti in kemikalije; dobava:
Splošna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: najnižja končna vre-
dnost skupine; za skupine 1, 2, 23, 24 in
25 pa najnižja končna cena posamezne
vrste blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Biomedis M.B. d.o.o., Slokanova 12,
2000 Maribor;

2. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana; za posamezno vrsto
blaga in skupine 4, 5 in 6;

3. Iris Mednarodna trgovina d.o.o., Ce-
sta v Gorice 8, 1000 Ljubljana; za posa-
mezno vrsto blaga in skupino 16;

4. Mikro+Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor;

5. Thomy Frey East d.o.o., Vodnikova
170, 1000 Ljubljana;

6. Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241
Kamnik;

7. Laboratorijska tehnika Burnik d.o.o.,
Skaručna 14a, 1217 Vodice;

8. Medias International d.o.o., Lesko-
škova c. 9D, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: Biomedis:
366.094,80 SIT; Kemofarmacija:
66,392.429,38 SIT; Iris: 26,527.796,65
SIT; Mikro+Polo: 6,483.588,60 SIT;
Thomy Frey East: 7,634.810 SIT; Medili-
ne: 572.373,05 SIT; Lab. teh. Burnik:
1,903.265,40 SIT; Medias Int.:
1,216.277,85 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: ponudbe niso primerljive, zaradi
možne prijave na posamezno vrsto blaga
in/oziroma skupino.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 68 z dne 17. 8. 2001,
Ob-53718.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 8. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 29/02 Ob--76399
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava računalniške opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
1. ponudbena cena s plačilnimi pogoji

do 90 točk,
2. dobavni rok do 10 točk;
naročilo ja bilo oddano kandidatu, ki je

prejel največje število točk po zgoraj nave-
denih merilih.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Anni d.o.o., Podutiška
92, 1000 jubljana.

7. Pogodbena vrednost: 11,025.408
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: pet, dve ne-
pravilni.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 14,732.371 SIT in 11,025.408 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 17. 5.
2002, Ob-68913.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 8. 2002.

Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o.

Ob-76405
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno

podjetje  za  distribucijo  električne  energi-
je d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 16. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški
material; skladišče pisarniškega materiala
naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa
merila  za  izbor  najugodnejšega  ponu-
dnika, ki so bila navedena v razpisni do-
kumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za sklop B: Mladinska knjiga Biroopre-
ma d.d., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 6,291.705,07
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 7,537.546,78 SIT, 6,291.705,07
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: /

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.,
Maribor

Ob-76406
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 16. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški
material; skladišče pisarniškega materiala
naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa
merila  za  izbor  najugodnejšega  ponu-
dnika, ki so bila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
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– za sklop A: Mladinska knjiga Biroopre-
ma d.d., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,859.935,41
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 9,451.994,75 SIT, 7,859.935,41
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: /

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.,
Maribor

Ob-76415
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško, tel. 07/48-02-436, faks
07/49-21-528.

3. Datum izbire: 12. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 1 set orodja za rokovanje z NEK-ovi-
mi izrabljenimi gorivnimi elementi + sto-
ritev rokovanja s 50 kosi gorivnih ele-
mentov s pomočjo omenjenega orodja;
kraj dobave: Krško.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javni razpis za oddajo naro-
čila po odprtem postopku ni uspel (prejeta
samo ena ponudba) in se bo postopek od-
daje javnega naročila nadaljeval po postop-
ku s pogajanji brez predhodne objave na
podlagi 110. člena 3. točke ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: WESTINGHOUSE
ELECTRIC EUROPE S.A., Boulevard Paep-
sem 20,1070 Brussels, Belgium.

7. Pogodbena vrednost: 63,605.523
SIT (=USD 273.250).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podatka.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 63,605.523 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: 21. 8. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 17123-06-308/42-02 Ob-76421
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 24. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega razpisa je: naprava
oziroma sistem za merjenje hitrosti v
prometu, ki deluje na dopplerskem prin-
cipu, ter izvedba šolanja.

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

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis sta prispeli 2
pravočasni in pravilno opremljeni ponudbi.
Pri analizi ponudb je naročnik ugotovil, da
sta ponudbi pravilni, primerni in sprejemljivi.
Naročnik je izbral ugodnejšo ponudbo, kot
je navedeno v 6. točki te objave, in sicer
ponudbo, ki je ustrezala merilu: cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DAT-CON, d.o.o., Pol-
zela 136a, 3313 Polzela.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je 13,752.195,50 SIT z vključe-
nim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,904.100 SIT z vključenim DDV,
13,752.195,50 SIT z vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, dne 17. 5. 2002, št.
42-43/02, pod Ob-69043.

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 notranje zadeve

Št. 014/2002 Ob-76424
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 24. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 1 video strežnik.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– 50 točk tehnična ustreznost,
– 45 točk ekonomska cena,
– 5 točk plačilni pogoji.
Ponudba izbranega dobavitelja je bila

najugodnejša glede na določena merila.
6. Ime  in  naslov  dobavitelja,  ki  mu

je naročilo dodeljeno: Videolab,
Voh-Hünefeld-Str. 91, 50829 Köln, Nem-
čija.

7. Pogodbena vrednost: EUR 82.960.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 306.177 EUR, 82.960 EUR.
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: 21. 8. 2002.
Radiotelevizija Slovenija,

Javni zavod

Ob-76425
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,

2000 Maribor.

3. Datum izbire: 5. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj

dobave: potrošni pisarniški material,
Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponubena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Bi-
rooprema d.d., Dunajska cesta 121, Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 20,819.242,90
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 49,349.488,20 SIT,
20,819.242,90 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 31. 5.
2002, Ob-70504.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor

Št. 091-6-16/02 Ob-76426
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medi-

cinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljub-

ljana, telefaks 01/543-77-01.
3. Datum izbire: 26. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: zaščitna mikrobiološka komora –
III. stopnje varnosti (izolator).

Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– cena,
– reference ponudnika,
– garancijska doba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Iskra PIO d.o.o., Tru-
barjeva c. 5, 8310 Šentjernej.

7. Pogodbena vrednost: 23,013.600
SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 41,998.800 SIT (z DDV),
9,772.608 SIT (z DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji v skladu s 1. točko drugega od-
stavka 20. člena ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 8. 2002.

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta

Št. 5/2002 Ob-76452
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica

15, 1518 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 5. 2002.



Stran 6190 / Št. 77 / 30. 8. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-
bave:

I. sklop: dobava in namestitev ose-
bnih računalnikov – 70 kosov,

II. sklop: dobava in namestitev mrež-
nih laserskih tiskalnikov – 30 kosov.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire:

– cena – 40 točk,
– garancijski pogoji – 10 točk,
– dobavni rok – 10 točk,
– odzivni čas in čas popravila – 10 točk,
– vzdrževanje na lokaciji naročnika –

10 točk,
– standard kakovosti (ISO 9001) –

10 točk.
Izbrani ponudnik je prejel največje števi-

lo točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
I. sklop: ITS Intertrade sistemi d.o.o.,

Leskoškova 6, 1000 Ljubljana,
II. sklop: Ask Pro d.o.o. Glonarjeva 1,

1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
I. sklop: 45,600.240 SIT,
II. sklop: 21,665.178 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
I. sklop: 46,023.143 SIT; 35,783.868,96

SIT,
II. sklop: 40,957.386,12 SIT;

21,665.178 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: 22. 8. 2002.
Zavod za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Slovenije

Ob-76453
1. Naročnik: JVIZ Občine Mozirje, Os-

novna šola Rečica ob Savinji.
2. Naslov naročnika: Rečica ob Savinji

152, 3332 Rečica ob Savinji, tel.
03/837-02-20, 03/837-02-32.

3. Datum izbire: 12. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj

dobave: sukcesivna dobava živil, JVIZ
Občine Mozirje, Osnovna šola Rečica ob
Savinji, Rečica ob Savinji 152, 3332 Reči-
ca ob Savinji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 86 točk, strokov-
na priporočila do 5 točk, lastna proizvodn-
ja 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
slaščice:

4/1 - Donats d.o.o., Bohovska cesta
21, 2311 Hoče,

4/2 - Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,

4/3 - MIŠ MAŠ d.o.o. Mozirje, Na trgu
52, 3330 Mozirje,

5. sklop: žito in mlevski izdelki:
5/1 - Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica,
5/2 - ERA d.d. Velenje, Prešernova 10,

3504 Velenje,
5/3 - Droga d.d., Industrijska cesta 21,

6310 Izola,
6. sklop: ERA d.d. Velenje, Prešernova

10, 3504 Velenje,
7. sklop:
7/1 - ERA d.d. Velenje, Prešernova 10,

3504 Velenje,
7/2 - Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,

1544 Ljubljana,
7/3 - Droga d.d. Industrijska cesta 21,

6310 Izola,
8. sklop: zamrznjena živila:
8/1 - Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica,
8/2 - Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova

55, 1234 Mengeš,
9. sklop: sadni sokovi in sirupi: Fructal

d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,
10. sklop: olja in izdelki: ERA d.d. Ve-

lenje, Prešernova 10, 3504 Velenje,
11. sklop: ostalo prehrambeno blago:
11/1 - ERA d.d. Velenje, Prešernova

10, 3504 Velenje,
11/2 - Droga d.d., Industrijska cesta 21,

6310 Izola,
11/3 - Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,

1544 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: /,
2. sklop: 216.869,80 SIT,
3. sklop:
3/1 - 4,392.852,13 SIT,
3/2 - 4,099.155,02 SIT,
4. sklop:
4/1 - 5,620.555,42 SIT,
4/2 - 65.933,07 SIT,
4/3 - 6,266.133,66 SIT,
5. sklop:
5/1 - 219.035,79 SIT,
5/2 - 572.402,72 SIT,
5/3 - 240.275,25 SIT,
6. sklop: 2,683.687,83 SIT,
7. sklop:
7/1 - 1,865.225,89 SIT,
7/2 - 1,606.873,64 SIT,
7/3 - 405.039,97 SIT,
8. sklop:
8/1 - 1,600.830,70 SIT,
8/2 - 2,188.629,45 SIT,
9. sklop: 768.689,52 SIT,
10. sklop: 361.488,80 SIT,
11. sklop:
11/1 - 4,145.405,70 SIT,
11/2 - 1,231.931,86 SIT,
11/3 - 2,250.599,28 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe:

1. sklop: /,
2. sklop: 280.974,70 SIT, 216.869,80

SIT,
3. sklop: 4,392.852,13 SIT,

4,099.115,02 SIT,
4. sklop: 6,266.133,66 SIT, 65.933,07

SIT,
5. sklop: 572.402,72 SIT, 219.035,79

SIT,
6. sklop: 2,683.687,83 SIT,

2,683.687,83 SIT,
7. sklop: 1,865.225,89 SIT, 405.039,97

SIT,
8. sklop: 3,125.422 SIT, 1,600.830,70

SIT,
9. sklop: 1,017.106,99 SIT, 768.689,51

SIT,
10. sklop: 261.488,80 SIT, 261.488,80

SIT,
11. sklop: 4,145.405,70 SIT, 84.844,43

SIT.
11. Morebitne druge informacije o

naročilu: ponudniki so lahko oddali po-
nudbo za celotno naročilo, za posamezne
sklope ali za posamezne izdelke. Ker je
naročnik za dobavo živil po posameznih
sklopih izbral več pogodbenih dobaviteljev
se je v pogobah obvezal, da bo od vsakega
dobavitelja dobavil blago najmanj v višini
20% orientacijske pogodbene vrednosti.
Za 1. sklop: meso in mesni izdelki naročnik
ni prejel ponudb.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 8. 2002.

JVIZ Občine Mozirje,
Osnovna šola Rečica ob Savinji

Št. 1/2001 Ob-76466
1. Naročnik: Hydrovod d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 38,

1330 Kočevje, tel. 01/893-81-70, faks
01/893-81-84.

3. Datum izbire: 18. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vodovodni material za vzdrževanje
in izgradnjo komunalne infrastrukture
po sklopih:

A) cevi in fazoni ductil,
B) cevi PE in
C) ostali vodovodni material,
v količinah iz razpisne dokumentacije;

kraj dobave: Kočevje oziroma dogovorjeno
gradbišče.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: najnižja vrednost po-
nudbenega predračuna za posamezen
sklop blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: cevi in fazoni ductil:
CMC Ekocon d.o.o., Tbilisijska 81, Ljublja-
na, cevi PE in ostali vodovodni material:
Coma Commerce d.o.o., Trpinčeva 39,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: CMC Ekocon
d.o.o. – 22,581.099 SIT, Coma Commer-
ce d.o.o. – 13,870.979 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
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– sklop A: 22,839.257 SIT; 22,581.099
SIT,

– sklop B: 3,490.400 SIT; 3,389.150
SIT,

– sklop C: 10,746.488 SIT;
10,481.829 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik je drugič izvedel drugo fazo
omejenega postopka v okviru 3-letnega ob-
dobja.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 91 z dne 16. 11. 2001, Ob-58382.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 8. 2002.

Hydrovod d.o.o., Kočevje

Št. 07/02 Ob-76501
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

nje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta

37/b, 3320 Velenje.
3. Datum izbire: 24. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj

dobave: osebna računalniška oprema -
Velenje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. Ponudbena cena - 30 točk,
2. Reference ponudnika na razpisanem

področju - 6 točk,
3. Povprečni delež prihodka od dejav-

nosti, ki je predmet tega javnega naročila, v
skupnem prihodku in sicer v poslovnem le-
tu 2000 ter 2001 - 5 točk,

4. Kakovost opravljanja storitev - 1 toč-
ka,

5. Število usposobljenih kadrov za te-
hnično podporo in opravljanje servisiranja -
3 točke,

6. Zagotovitev nadomestne uporabe pri-
bližno enako zmogljive opreme za čas po-
pravila oziroma odprave napake - 5 točk.

Na podlagi meril za izbiro najugodnejše
ponudbe, je po opravljenem vrednotenju
obeh ponudb, naročnik kot najugodnejšo po-
nudbo izbral ponudbo podjetja z največjim
številom doseženih oziroma zbranih točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: TrendNET d.o.o., Šlan-
drova 6a, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 7,108.380,72
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 7,828.200 SIT, 7,108.380,72 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: 28. 6.
2002, Ob-72786.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 8. 2002.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Št. 10-002/02-18 Ob-76502
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije, Področna enota Infor-
macijski center.

2. Naslov naročnika: Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije, Področna
enota Informacijski center, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.

3. Datum izbire: 26. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup namizne računalniške opre-
me, lokacije naročnika po Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– naročnik je za sklope 1, 2 in 4 izbral
najugodnešega ponudnika z najnižjo oceno
po formuli: ocena=cena/(1 + vsota vseh
meril v%), kjer so merila:

– tehnične lastnosti opreme: 0–24%;
– plačilni rok: 0–1,5%;
– garancijski rok: 0–8%;

– za sklop 3 (matrični in brizgalni tiskal-
niki) naročnik ni izbral dobavitelja, ker je
prejel 4 ponudbe, od katerih so bile 3 ne-
primerne;

– za sklop 5 (oprema za vgradnjo v ose-
bne računalnike) naročnik ni izbral dobavi-
telja, ker je prejel 5 ponudb, od katerih so
bile vse neprimerne.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– specifikacija 1 (osebni računalniki in
ekrani), varianta 2 – ORIA Computers,
d.o.o., Polje 4, 1410 Zagorje;

– specifikacija 2 (prenosni računalniki) –
Gambit Trade, d.o.o., Savska c. 3, 1000
Ljubljana;

– specifikacija 4, varianta 2 (laserski ti-
skalniki in dodatna oprema) – Zelinka & si-
novi, d.o.o., Linhartova 17, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– specifikacija 1 – 57,058.800 SIT z

DDV;
– specifikacija 2 – 33,749.516 SIT z

DDV;
– specifikacija 4 – 21,956.700 SIT z

DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– specifikacija 1: 13;
– specifikacija 2: 7;
– specifikacija 3: 4;
– specifikacija 4: 7;
– specifikacija 5: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– specifikacija 1 (v SIT z DDV):

96,356.340 SIT in 56,076.000 SIT;
– specifikacija 2 (v SIT z DDV):

44,828.329,32 SIT in 33,708.000 SIT;
– specifikacija 4 (v SIT z DDV):

22,306.472 SIT in 20,900.700 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: 19. 8. 2002.
Zavod za zdravstveno

zavarovanje Slovenije,
Področna enota Informacijski center

Št. 23 Ob-76521
1. Naročnik : Skupnost osnovnih šol.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 89,

1230 Domžale.

3. Datum izbire: 13. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeni artikli za potrebe ku-
hinj zavodov, kraj dobave:

– Osnovna šola Frana Albrehta, Šolska
ulica 1, 1241 Kamnik,

– Osnovna šola Toma Brejca, Šutna 39,
1241 Kamnik,

– Osnovna šola Marije Vere, Ljubljanska
16 A, 1241 Kamnik,

– Osnovna šola Stranje, Zg. Stranje 22,
1242 Stahovica,

– Osnovna šola Komenda Moste, Moste
40, 1218 Komenda,

– Osnovna šola Dob, Šolska ulica 7,
1233 Dob,

– Osnovna šola Trzin, Mengeška cesta
7 B, 1236 Trzin,

– Osnovna šola Janka Kersnika Brdo,
Brdo pri Lukovici 5, 1225 Lukovica,

– Osnovna šola Jurija Vege, Vegova 38,
1251 Moravče,

– Osnovna šola Mengeš, Šolska ulica
11, 1234 Mengeš,

– Vrtec Mengeš, Šolska ulica 12, 1234
Mengeš.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– 2. skupina: perutnina in perutninski iz-
delki,

– za Osnovno šolo Stranje : Perut-
nina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj,

– za Vrtec Mengeš: Kvibo d.o.o.,
Predilniška cesta 16, 4290 Tržič,

– za Osnovno šolo Mengeš: Perut-
nina Ptuj d.d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj,

– za Osnovno šolo Jurija Vege: Pe-
rutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj.

– 3. skupina: mesni izdelki,
– za Vrtec Mengeš: MIR d.d., Lac-

kova 22, 9250 Gornja Radgona.
– 6. skupina: mlečni izdelki,

– za Osnovno šolo Komenda Moste:
Erfa d.o.o., Bevkova 12, 1233 Dob.

– 15. skupina: splošno prehrambeno
blago,

– za Osnovno šolo Stranje: Vele d.d.,
Ljubljanska cesta 64, 1230 Domžale,

– za Osnovno šolo Šmartno: Vele
d.d., Ljubljanska cesta 64, 1230 Domžale,

– za Osnovno šolo Frana Albrehta:
Vele d.d., Ljubljanska cesta 64, 1230 Dom-
žale,

– za Osnovno šolo Marije Vere: Im-
puls d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin,

– za Osnovno šolo Komenda Moste:
Vele d.d., Ljubljanska cesta 64, 1230 Dom-
žale,

– za Osnovno šolo Toma Brejca : Ve-
le d.d., Ljubljanska cesta 64, 1230 Dom-
žale,

– za Osnovno šolo Dob: Vele d.d.,
Ljubljanska cesta 64, 1230 Domžale,

– za Osnovno šolo Trzin: Vele d.d.,
Ljubljanska 64, 1230 Domžale,

– za Osnovno šolo Janka Kersnika
Brdo: Vele d.d., Ljubljanska 64, 1230
Domžale,

– za Osnovno šolo Jurija Vege: Vele
d.d., Ljubljanska 64, 1230 Domžale.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih skupinah artiklov.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalce : ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisa-
no vrednostjo.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51216.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 8. 2002.

Skupnost osnovnih šol, Domžale

Št. 17123-02-308/16-02 Ob-76551
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 15. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega razpisa je dobava foto-
materiala, in sicer:

– sklop 1: filmi za hitro sliko,
– sklop 2: filmi,
– sklop 3: albumi,
– sklop 4: kemikalije, fotopapir-črno be-

la tehnika,
– sklop 5: kemikalije, fotopapir-color,
– sklop 6: videoprint papir,
– sklop 7: avdio in video kasete.
Kraj dobave: lokacije posameznih orga-

nizacijskih enot Ministrstva za notranje za-
deve, Generalne policijske uprave in Policij-
skih uprav, na območju celotne države.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis so prispele
štiri pravočasne in pravilno opremljene po-
nudbe. Na odpiranju ponudb je bilo ugotov-
ljeno, da en ponudnik v ponudbi ni predložil
vseh zahtevanih dokumentov, zato je bila
izločena iz nadaljnjega postopka. Naročnik
je pri analizi ponudb ugotovil, da so nekate-
re ponudbe za določene sklope nepravilne,
zato so bile le-te izločene. Naročnik je za
posamezen sklop izbral ekonomsko naju-
godnejšo ponudbo, kot je navedeno v
6. točki te objave, in sicer ponudbo, ki je
ustrezala merilom: cena, finančno stanje po-
nudnika, razširjenost prodajne mreže in rok
dobave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za sklop 2: filmi in za sklop 4: kemika-
lije, fotopapir – črno bela tehnika – Euro
Foto d.o.o., Kranj, Ljubljanska 1/a, 4000
Kranj,

– za sklop 5: kemikalije, fotopapir – co-
lor – Image & Information d.o.o., Letališka
c. 33, 1000 Ljubljana,

– za sklope 1, 3, 6 in 7 – javni razpis ni
uspel.

7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za sklopa 2 in 4

je 21,135.445,80 SIT z DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 5 je

2,885.910 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:

– sklop 2: 24,655.150 SIT brez DDV,
17,038.258,50 SIT brez DDV,

– sklop 4: 3,415.870 SIT brez DDV,
920.855 SIT brez DDV,

– sklop 5: 2,824.056,58 SIT brez DDV,
2,404.925 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 20 z dne 8. 3. 2002,
Ob-65373.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 8. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-76576
1. Naročnik: Osnovna šola Poljčane.
2. Naslov naročnika: Dravinjska c. 26,

2319 Poljčane, tel. 02/829-50-30).
3. Datum izbire: 15. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in drugo prehrambeno blago.
Kraj dobave: OŠ Poljčane.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, celovitost, kvaliteta,
plačilni rok, ugodnosti.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

a) mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Ce-
leia d.o.o., Arja vas, Ljubljanske mlekarne
d.d, Ljubljana in Agroind Vipava d.d., Vi-
pava,

b) meso: Celjske mesnine d.d., Celje,
Mesarija Šteinfelser, Šteinfelser Gregor
s.p., Slov. Bistrica in Mesnine Žerak, Žerak
Franci s.p., Rogatec,

c) mesni izdelki: Mesarija Šteinfelser,
Šteinfelser Gregor s.p., Slov. Bistrica in
Celjske mesnine d.d., Celje,

č) ribe in konzervirane ribe: Mercator
SVS d.d., Ptuj in ERA Petlja d.o.o., Ptuj,

d) jajca: ERA Petlja d.o.o., Ptuj,
e) krompir: Doberšek Štefan, Sp. Jabla-

ne 4,
f) sveža zelenjava in sadje: S.P. Plod

d.o.o., Zg. Ložnica in Kohne Majda s.p.,
g) konzervirano sadje: ERA Petlja d.o.o.,

Ptuj,
h) zmrznjena in konzervirana zelenjava:

ERA Petlja d.o.o., Ptuj,
i) sadni sokovi: Nektar d.o.o., Ljubljana,
j) zmrznjeni izdelki iz testa: Žito prehram-

bena industrija d.d., Ljubljana,
k) žita, mlevski izdelki: ERA Petlja d.o.o.,

Ptuj, Mercator SVS d.d., Ptuj in Žito pre-
hrambena industrija d.d., Ljubljana,

l) testenine: Mercator SVS d.d., Ptuj, Ži-
to prehrambena industrija d.d., Ljubljana in
ERA Petlja d.o.o., Ptuj,

m) slaščičarsko pecivo: Donats d.o.o.,
Hoče,

n) kruh in pekovsko pecivo: Pekarna Str-
nad, Viljem Strnad s.p., Oplotnica, Žito pre-
hrambena industrija d.d., Ljubljana in Ptuj-
ske pekarne in slaščičarne d.d., Ptuj,

o) olje in ostalo prehrambeno blago: ERA
Petlja d.o.o., Ptuj in Mercator SVS d.d.,
Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: določena po
sklopih.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
a) mleko in mlečni izdelki: 1,424.149,60

SIT, 1,386.762,30 SIT,
b) meso: 3,044.450 SIT, 2,691.777,60

SIT,
c) mesni izdelki: 1,180.000 SIT,

1,013.932,50 SIT,
č) ribe in konzervirane ribe: 295.380

SIT, 276.734,02 SIT,
d) jajca: 117.500 SIT, 109.500 SIT,
e) krompir: 329.450 SIT, 165.000 SIT,
f) sveža zelenjava in sadje: 835.200 SIT,

588.222,90 SIT,
g) konzervirano sadje: 429.101,15 SIT,

370.950 SIT,
h) zmrznjena in konzervirana zelenjava:

179.609,90 SIT, 153.975 SIT,
i) sadni sokovi: 782.204,10 SIT,

148.900,74 SIT,
j) zmrznjeni izdelki iz testa: 690.899 SIT,

508.530 SIT,
k) žita, mlevski izdelki: 251.990 SIT,

190.771 SIT,
l) testenine: 141.120 SIT, 125.286,90

SIT,
m) slaščičarsko pecivo: 252.000 SIT,

145.390 SIT,
n) kruh in pekovsko pecivo: 1,496.504,60

SIT, 1,133.750 SIT,
o) olje in ostalo prehrambeno blago:

1,707.064,62 SIT, 1,455.676,50 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: 26. 8. 2002.
Osnovna šola Poljčane

Št. 17123-02-308/36-02 Ob-76592
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

1501 Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.

3. Datum izbire: 24. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega razpisa je dobava in-
formacijske opreme, in sicer:

– sklop 1 - delovne postaje, osebni in
prenosni računalniki,

– sklop 2 - strežniki,
– sklop 3 - omrežna oprema,
– sklop 4 - tiskalniki,
– sklop 5 - specialne delovne postaje,
– sklop 6 - optični čitalci,
– sklop 7 - CD zapisovalniki,
– sklop 8 - UPS naprava.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: na javni razpis je prispelo 7
pravočanih in pravilno opremljenih ponudb.
Pri analizi ponudb je naročnik ugotovil, da
sta dve ponudbi nepravilni, zato sta bili izlo-
čeni iz nadaljnjega postopka. Naročnik je
za posamezen sklop izbral najugodnejšo po-
nudbo, kot je navedeno v 6. točki te objave,
in sicer na podlagi merila: cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za sklopa 3 in 6: Select Technology
d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana,
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13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahtevka za ob-
javo: 21. 8. 2002.

Občina Šentjur

Št. 407-185/2002 Ob-76414
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269.

3. Datum izbire: 26. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija dela kletne eta-
že Kemijskega inštituta v Ljubljani .

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok izvedbe, referen-
ce.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Givo d.o.o., Zaloška 69,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
33,890.592,15 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,986.531 SIT in 33,890.592,15 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: 21. 8. 2002.
RS, Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport

Št. 01/2002 Ob-76419
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Grosuplje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta na Krko 7,

1290 Grosuplje.
3. Datum izbire: 16. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja toplovoda
DVORI IV v Grosuplju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 80% ponudbena cena, 10%
usposobljenost, 10% reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Santosa d.o.o., Sloven-
čeva 15c, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 33,501.012
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,077.461,40 SIT, 32,822.802,10
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 23 z dne 15. 3. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 8. 2002.

Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.

Št. 02/2002 Ob-76435
1. Naročnik: Občina Pivka.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ce-

sta 5, 6257 Pivka.
3. Datum izbire: 15. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija Murnove
ulice v Pivki.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– ugodnejši plačilni pogoji.
Izbran je ponudnik, ki je zbral največje

število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: CPK d.d., Ulica 15. maja
14, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 38,738.972,30
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 55,617.560 SIT, 38,738.972,30
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: 22. 8. 2002.

Občina Pivka

Št. 9/134 Ob-76500
1. Naročnik: J. P. Komunala Koper

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

6000 Koper.
3. Datum izbire: 31. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba kanalizacije in
vodovoda v zaselku Gregoriči.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: navedba meril: – ponudbe-
na cena, najugodnejši garancijski rok, pla-
čilni pogoji, rok izvršitve. Izbran je ponu-
dnik, ki je zbral največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Grafist d.o.o., Koper, An-
karanska c. 5c, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 64,986.054
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 7,217.847 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 66,479.111,62 SIT; 64,986.054
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: 23. 8. 2002.

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

Št.  110-1/02 Ob-76527
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.

– za sklop 2: ITS Intertrade sistemi
d.o.o., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana,

– za sklope 1, 4, 5, 7 in 8 javni razpis ni
uspel.

7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za sklop 2 je:

1,012.488 SIT z vključenim DDV,
– pogodbena vrednost za sklopa 3 in 6

je: 8,139.096 SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 2: 1,841.287 SIT brez DDV,

843.740 SIT brez DDV,
– sklop 3: 7,942.926,60 SIT brez DDV,

6,500.830 SIT brez DDV,
– sklop 6: 470.110 SIT brez DDV,

281.750 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 42-43 z dne 17. 5. 2002,
Ob-69040.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 8. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

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

Ob-76401
1. Naročnik: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika: Občina Šentjur,

Mestni trg 10, 3230 Šentjur, telefaks:
03/57-43-446; tel. 03/747-13-10.

3. Datum izbire: 22. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja II. faze fekalne
kanalizacije za območje ZN Dramlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok izde-
lave, garancija in reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IPI d.o.o., Zdraviliški trg
13, Rogaška Slatina.

7. Pogodbena vrednost:
27,374.985,68 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 1.325.120 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,542.197,45 SIT, 27,374.985,68
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: drugih pomembnih informacij ni.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ni bil ob-
javljen.
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2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 30. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: AC Koper - Lendava, od-
sek Klanec - Ankaran; izgradnja predora
Dekani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
15.950,805.312,56 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 16.904,948.925,29 SIT in
15.950,805.312,56 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen v Ur.
l. RS, št. 67 z dne 10. 8. 2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 8. 2002.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.

Ob-76572
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: 24. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja AC odseka Kro-
novo - Smednik, pododsek Kronovo -
Dobruška vas od km 0,121 do km
5,791.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: J.V. SCT d.d., Slovenska
56, 1000 Ljubljana + Gradis Nizke gradnje
d.d., Lavričeva 3, 2000 Maribor + Cestno
podjetje Novo mesto, Ljubljanska 47, 8000
Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost:
– 7.219,245.090,94 SIT - Sklop 1.1.1

Trasa od km 0,121 do km 5,791,
– 1.490,303.390,50 SIT - Sklop 1.1.2

Objekti.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 7.632.432.531,33 SIT in
7.219,245.090,94 SIT - Sklop 1.1.1;
1.920,384.788,91 SIT in
1.490,303.390,50 SIT - Sklop 1.1.2 .

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: .

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen dne
8. 3. 2002, Ur. l. RS, št. 20/02.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 8. 2002.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.

Št. 600/2002 Ob-76578
1. Naročnik: Zavod za varstvo kulturne

dediščine Slovenije, Območna enota Novo
mesto.

2. Naslov naročnika: Skalickega ul. 1,
grad Grm, 8000 Novo mesto.

3. Datum izbire: 19. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev restavratorskih
delavnic na gradu Grm: elektroinstala-
cijska dela, gradbena in obrtniška dela,
strojnoinstalacijska dela.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: OZ Unitehna z.o.o., Ba-
ragov trg 6, 8210 Trebnje.

7. Pogodbena vrednost: 14,762.664,96
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 14,762.664,96 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,762,664,96 SIT, 19,217.930,80
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 8. 2002.

Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije
Območna enota Novo mesto

Ob-76583
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Črnomelj d.o.o., Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Belokranjska ce-

sta 24, 8340 Črnomelj, faks
07/30-61-697, tel. 07/30-61-660, e-ma-
il: tajnistvo@komunala-crnomelj.si.

3. Datum izbire: 12. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja zbirnega cen-
tra za odpadke v Občini Črnomelj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena, rok izvedbe,
reference; izbrani izvajalec je ponudil najni-
žjo ponudbeno ceno, pri ostalih merilih so
vsi ponudniki dosegli enoko število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje d.d. No-
vo mesto, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo
mesto.

7. Pogodbena vrednost:
16,992.867,68 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,562.668,90 SIT, 16,992.867,68
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: 26. 8. 2002.

Javno podjetje
Komunala Črnomelj d.o.o.

Št. 16/2002 Ob-76588
1. Naročnik: Mestno gledališče ljubljan-

sko.
2. Naslov naročnika: Čopova 14,

1000 Ljubljana, marijana.klansek@mgl.si
01/425-82-22.

3. Datum izbire: 2. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija objekta –
požarna varnost, vse MGL – Čopova 14,
Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena izdelave: 30%,
– estetske in funkcionalne lastnosti, te-

hnične prednosti, tehnična pomoč, obvez-
nost z rezervnimi deli, garancija dobav: 25%,

– datum začetka in zaključka del: 20%,
– kakovost izdelave – reference: 15%,
– garancija in servisiranje: 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: GIVO d.o.o., Zaloška 69,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 38,125.854,57
(brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 41,475.178 SIT, 38,125.854,57
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 objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 8. 2002.

Mestno gledališče ljubljansko

Št. 352-1/02-02 Ob-76598
1. Naročnik: Občina Hajdina.
2. Naslov naročnika: Zgornja Hajdina,

2288 Hajdina, tel. 02/788-30-30, faks
02/788-30-31, e-mail:obcina.hajdina@si-
ol.net.

3. Datum izbire: 28. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba javne razsvetlja-
ve ob glavni cesti G1-1, odsek 246 Ma-
ribor-Hajdina, pododsek Slovenja
vas-Hajdoše, km 16,000 – 19,000, Slo-
venja vas, Hajdoše.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 70%, ugo-
dnejši plačilni pogoji 10%, reference ponu-
dnika 15%, ostale ugodnosti 5%. Izbran je
bil ponudnik, ki je zbral največje število točk
po naštetih merilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Elektrotehnika, Jože Mi-
lošič s.p., Potrčeva cesta 28, 2250 Ptuj.
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nih poslovnih prostorov za potrebe Mini-
strstva za kulturo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je prejel le eno
ponudbo, zato po določilih ZJN-1 ne more
izbrati najugodnejšega ponudnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 8. 2002.
Servis skupnih služb

Vlade Republike Slovenije

Št. 13890/02 Ob-76579
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana, tel. 01/478-54-91, tele-
faks 01/251-45-84.

3. Datum izbire: 18. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

programske opreme starega obračuna
plač in izvajanje obdelave obračuna
plač, štipendij, avtorskih pogodb in po-
godb o delu (I A, zap. št. 7 - računalniške
storitve in sorodne opreme).

Predmet javnega naročila obsega na-
slednje aktivnosti:

1. Vzdrževanje programske opreme:
a) vgradnja sprememb v skladu s spre-

membo zakonodaje,
b) odpravljanje napak v delovanju siste-

ma (na primer: napačno izračunana vsota),
c) pomoč uporabnikom pri uporabi si-

stema, pri analizi problemov in svetovanje.
2. Izvajanje operativnega dela:
a) izvajanje obdelav obračuna plač, šti-

pendij in avtorskih pogodb,
b) spreminjanje podatkov (vključno s pre-

nosi podatkov),
c) ponovna postavitev sistema ob ka-

tastrofalni okvari sistema,
d) preventivni pregledi,
e) nujna pomoč na terenu.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: merilo za dodelitev naročila je
mesečni obseg ur za razpisane storitve in pri-
merljiva cena urne postavke. Izbrani izvajalec
je lastnik programske opreme, ki je predmet
vzdrževanja, kar je objektivni razlog, zaradi
katerega je edini, ki lahko izpolni naročilo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: RAIS d.o.o., Jamova 39,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: vrednost pogod-
be je 96,623.100 SIT za obdobje 36 mese-
cev oziroma 76,904.100 SIT za obdobje do
31. 12. 2003, z vključenim 20% DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik je oddal naročilo po po-
stopku s pogajanji brez predhodne objave v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20. čle-
na ZJN-1, na podlagi pozitivnega mnenja
Urada za javna naročila.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 8. 2002.

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance

Št. 09/12-02 Ob-76474
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42,
tel. št. 01/474-30-00.

3. Datum izbire: 2. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: lasersko to-

pografsko snemanje nadzemnih vodov
400 kV, 220 kV in 110 kV.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral postopek
oddaje naročila brez predhodne objave
(2. točka 110. člena ZJN-1).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: C&G d.o.o. Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 78,080.400
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 23. 8. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Prenos električne energije

Št. 09/13-02 Ob-76475
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42,
tel. št. 01/474-30-00.

3. Datum izbire: 14. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba sa-

nacija na SM 53 DV 220 kV Pod-
log-Obersielach (havarija).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral postopek
oddaje naročila brez predhodne objave
(4. točka 110. člena ZJN-1).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Dalen d.o.o.

7. Pogodbena vrednost:
22,260.176,99 SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 15,650.800 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /

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. 101-02/21-02 Ob-76439
1. Naročnik: Občina Vransko.
2. Naslov naročnika: Vransko 59, 3305

Vransko, faks 03/703-28-16.
3. Datum izbire: 23. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: prevoz

osnovnošolskih otrok na območju obči-
ne Vransko v šolskem letu 2002/2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ob izpolnjevanju razpisnih
pogojev je merilo ponudbena cena in refe-
rence s področja razpisanih storitev.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Rajovec Janez s.p., Ra-
kovlje 4, 3314 Braslovče in “Izletnik“ Celje
d.d., Aškerčeva 20, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: za Rajovec Ja-
nez s.p. 81.000 SIT na dan, za “Izletnik“
Celje d.d. 27.367 SIT na dan.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: več relacij.
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: 21. 8. 2002.
Občina Vransko

Št. 363-39/2002 Ob-76454
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva

27/a, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-18-05.

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: najem s po-

stopnim odkupom - leasing neopremlje-

7. Pogodbena vrednost: 23,692.068
SIT (v ceni je upoštevan 20% DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 32,020.836 SIT, 23,692.068 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: 23. 8. 2002.
Občina Hajdina
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13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 8. 2002.

Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije

Št. 17123-03-403/9-02 Ob-76533
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 19. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet jav-

nega naročila je cenitev premičnin, in si-
cer zajema dva sklopa:

– sklop 1: cenitev prevoznih sredstev, 188
enot, ter rezervnih delov in avtomateriala,

– sklop 2: cenitev hidravličnih dvigal,
2 enoti.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: glede na priznano sposo-
bnost izvajalca, ugotovljeno z javnim razpi-
som za oddajo naročila storitve po omeje-
nem postopku (1. faza) Servisa skupnih
služb Vlade, št. 466-4/01, za priznanje spo-
sobnosti za vrednotenje državnega premo-
ženja (izbor cenilcev): nepremičnin (poslov-
nih prostorov, stanovanj in stanovanjskih hiš,
premožnih objektov, stavbnih zemljišč) in
nepremičnin (prevoznih sredstev, opreme
poslovnih prostorov in stanovanj) so na po-
vabilo k oddaji ponudbe prispele 4 pravoča-
sne in pravilne ponudbe. Naročnik je po-
nudbe ocenil na osnovi merila “cena“ ter po
posameznih sklopih izbral najcenejšo po-
nudbo kandidata, kot je navedeno v 6. točki
te objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– sklop 1: Ličen Bruno, Pirniče 36a,
1215 Medvode,

– sklop 2: Šmajdek Igor, Šukljetova 30,
8000 Novo Mesto.

7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za sklop 1 je

570.000 SIT z vključenim davkom od ose-
bnih prejemkov,

– pogodbena vrednost za sklop 2 je
40.000 SIT z vključenim davkom od oseb-
nih prejemkov.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop 1: 1,120.000 SIT z vključe-

nim davkom od osebnih prejemkov,
570.000 SIT z vključenim davkom od ose-
bnih prejemkov,

– za sklop 2: 115.000 SIT z vključenim
davkom od osebnih prejemkov, 40.000 SIT
z vključenim davkom od osebnih pre-
jemkov.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: povabilo k oddaji ponudbe je bilo
poslano z dne 30. 5. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 11/01.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 8. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 023/2002-1 Ob-76573
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: oglaševanje

na mednarodnih prehodih.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji
brez predhodne objave, po predhodno pri-
dobljenem mnenju Urada za javna naročila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Omekom d.o.o., Jurov-
ski dol 94, 2223 Jurovski dol.

7. Pogodbena vrednost: 10,500.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,500.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 8. 2002.
Radiotelevizija Slovenija,

Javni zavod

Št. 4803 Ob-76585
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12,
8270 Krško, faks 07/49-21-528, tel.
07/48-02-348, e-mail: breda.vid-
mar@nek.si.

3. Datum izbire: 22. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: inženirska

podpora pri izvajanju determinističnih in
verjetnostnih analiz v NE Krško.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najugodnejši ponudnik.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Fakultet elektrotehnike i
računarstva, Zagreb.

7. Pogodbena vrednost: 49,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 69,743.917 SIT, 49,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 8. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško

Št. 17123-06-308/104-01 Ob-76593
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

1501 Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.

3. Datum izbire: 22. 5. 2002.

4. Vrsta in obseg storitev: predmet raz-
pisa je certifikacija sistema kakovosti po
standardu ISO 9000 in za 10 upravnih
enot, in sicer: UE Ajdovščina, UE Brežice,
UE Celje, UE Idrija, UE Maribor, UE Sloven-
ska Bistrica, UE Ravne na Koroškem, UE
Radlje ob Dravi, UE Ruše, UE Šmarje pri
Jelšah.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis sta prispeli
2 pravočasni in pravilno opremljeni ponud-
bi. Naročnik je pri analizi ponudb ugotovil,
da sta ponudbi pravilni, primerni in spre-
jemljivi. Naročnik je izbral najugodnejšo po-
nudbo, kot je navedeno v 6. točki te obja-
ve, in sicer ponudbo, ki je ustrezala merilu:
najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SIQ - Slovenski inštitut za
kakovost in meroslovje, Tržaška c. 2, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je 6,168.600 SIT z vključenim
DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 11,796.000 SIT z vključenim DDV,
6,168.600 SIT z vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 28 z dne 29. 3. 2002,
Ob-66505.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 8. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 414-04/02 Ob-76599
1. Naročnik: Občina Hajdina.
2. Naslov naročnika: Zg. Hajdina 45,

2288 Hajdina, tel. 02/788-30-30, faks
02/788-31-31, e-mail obcina.hajdina@si-
ol.net.

3. Datum izbire: 8. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba šol-

skih prevozov otrok na območju Občine
Hajdina – 1B 27 – druge storitve.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena – 60%,
reference ponudnika – 20%, plačilni pogoji
– 10%, ostale ugodnosti – 10%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Certus d.d. avtobusni pro-
met Maribor, Linhartova ul. 22, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 351 SIT/km
vključno z davkom, (na dan je 160 km).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 23. 8. 2002.
Občina Hajdina
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Javni razpisi

Št. 423-52/2002 Ob-76517
Na podlagi Zakona o javnih financah

(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003
(Uradni list RS, št. 103/01, 111/01,
30/02) in Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 66/01 in 103/01) objavlja
Ministrstvo za zdravje

javni razpis
za sofinanciranje stroškov organizacije

mednarodnih strokovnih srečanj s
področja zdravstvenega varstva in

medicine v Republiki Sloveniji v letu
2002

I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje,
Štefanova 5, Ljubljana.

II. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je pomoč in do-

datna vzpodbuda organizatorjem mednaro-
dnih strokovnih srečanj s področja zdrav-
stvenega varstva in medicine v Republiki
Sloveniji v letu 2002, k organizaciji strokov-
nih srečanj s ciljem spodbujanja prenosa
znanja, novih dejavnosti oziroma posodobi-
tve obstoječih dejavnosti na področju zdrav-
stvenega varstva in medicine, ki imajo po-
men za celotno državo.

III. Predmet razpisa
Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo

stroške nočitev vabljenih predavateljev iz
tujine, in sicer največ tri nočitve največ trem
predavateljem, ki se udeležujejo posamez-
nega mednarodnega strokovnega sreča-
nja s področja zdravstvenega varstva in me-
dicine, ki poteka v Republiki Sloveniji v
letu 2002.

IV. Vrednost sredstev razpisa
Vrednost sredstev razpisa je do

4,000.000 SIT.
V. Sredstva iz tega razpisa morajo biti

porabljena do 15. 10. 2002, razen v prime-
rih, ko ministrstvo soglaša s kasnejšo pora-
bo sredstev.

VI. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pro-
silci za sofinanciranje

Na razpis se lahko prijavijo:
a) javni zdravstveni zavodi in drugi javni

zavodi v Republiki Sloveniji,
b) društva, ki imajo status društva v jav-

nem interesu na področju zdravstva in druš-
tva, ki imajo v ustanovnem aktu kot eno
prednostnih nalog opredeljeno skrb za zdra-
vje prebivalstva.

VII. Merila za izbor
1. Izločene bodo nepopolne vloge ter

vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega
razpisa

2. Pri izboru vlog, ki bodo sofinancirane,
bodo upoštevana sledeča merila:

– usklajenost programa mednarodnega
strokovnega srečanja z obstoječimi nacio-
nalnimi prioritetami, opredeljenimi v nacio-
nalnem programu zdravstvenega varstva –
Zdravje za vse do leta 2004,

– število potencialnih udeležencev med-
narodnega strokovnega srečanja,

– število vabljenih predavateljev na med-
narodno strokovno srečanje,

– srečanje  poteka  pod  pokrovitelj-
stvom  Ministrstva  za  zdravje  Republike
Slovenije.

3. Ministrstvo za zdravje bo sofinancira-
lo stroške nočitev vabljenih predavateljev
po točkovnem vrstnem redu popolnih vlog,
do višine razpisanih sredstev. Višina nepo-
vratnih sredstev za sofinanciranje organi-
zacije mednarodnega strokovnega sreča-
nja lahko znaša največ 100% predlaganih
stroškov, ki so opredeljeni v vlogi za prido-
bitev sredstev.

VIII. Obvezna oblika in vsebina vloge
Vlagatelji morajo vlogo oddati na pred-

pisani razpisni dokumentaciji, ki je do
vključno 13. 9. 2002 na voljo v glavni pi-
sarni Ministrstva za zdravje, I. nadstropje,
Štefanova 5, Ljubljana v sobi št. 22, vsak
delavnik med 9. in 14. uro oziroma na
spletnem naslovu http://www2.gov.si/mz/
mz-splet.nsf.

Dodatne informacije v zvezi z javnim raz-
pisom so na voljo vsak delovni dan od 9.
do 10. ure v tajništvu Sektorja za mednaro-
dno sodelovanje Ministrstva za zdravje,
Breg 14, Ljubljana, tel. 01/478-60-90,
faks 01/478-60-49, kontaktna oseba: Zal-
ka Aljaž.

IX. Predložitev vlog
1. Vlogo z vso potrebno dokumentacijo

pošljite v zaprti ovojnici na naslov: Mini-
strstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljub-
ljana. Na ovojnici mora biti jasno vidna oz-
načba “Ne odpiraj – javni razpis za sofinan-
ciranje stroškov organizacije mednarodnih
strokovnih srečanj s področja zdravstvene-
ga varstva in medicine v Republiki Sloveniji
v letu 2002“.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti nave-
den polni poštni naslov vlagatelja.

2. Rok za oddajo vlog je 13. 9. 2002
Šteje se, da je vloga prispela pravoča-

sno, če je zadnji dan roka za oddajo oddana
na pošti kot priporočena pošiljka.

Neveljavnih vlog (neoznačenih, nepravil-
no označenih in nepravočasno prispelih)
strokovna komisija ne bo obravnavala in bo-
do neodprte vrnjene vlagateljem.

Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja
bodo izločene vse vloge, ki ne bodo od-
dane na predpisanih obrazcih v zahtevani
obliki.

X. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno in bo poteka-

lo v prostorih Ministrstva za zdravje, Breg
14, 1000 Ljubljana, dne 18. 9. 2002. Stro-
kovna komisija bo vse veljavne vloge odprla
in ugotovila njihovo popolnost.

XI. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa

obveščeni najkasneje do 30. 9. 2002.
Ministrstvo za zdravje

Ob-76532
Na podlagi 81. člena Zakona o organi-

zaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (Ur. l. RS, št. 12/96) ter v skladu s
Pravilnikom o postopkih za izvrševanje pro-
računa RS (Ur. l. RS, št. 13/00, 65/00,
97/00 in 9/01) Republika Slovenija, Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad
RS za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana ob-
javlja

javni razpis
Skriti zaklad

za sofinanciranje inovacijskih in
razvojno-aplikativnih projektov,

uveljavljanje projektnih dosežkov ter
projektov uveljavljenih mednarodnih

mrež v vzgoji in izobraževanju
1. Neposredni uporabnik proračunskih

sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport (v nadaljevanju
naročnik).

2. Predmet javnega razpisa: predmet jav-
nega razpisa je sofinanciranje štirih katego-
rij projektov, ki so namenjeni izvajalcem
vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Njihov te-
meljni namen je usmerjanje vzgojno-izobra-
ževalne dejavnosti na douniverzitetni ravni k
iskanju bolj kakovostnih aplikativnih rešitev
in k razširjanju njihovih rezultatov.

Naročnik sofinancira projekt v skladu z
razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, in si-
cer največ do 50% vrednosti projekta. V
pogodbi se določi način izplačila sredstev.

2.1. Kategorije in cilji projektov
2.1.1. Kategorije projektov:
A) Inovacijski projekti, ki ciljno podpirajo

spreminjanje obstoječega stanja v praksi z
bolj kakovostnimi rešitvami.

B) Razvojno-aplikativni projekti, ki pod-
pirajo razvoj tako, da ponujajo predloge apli-
kativnih rešitev za kakovostno izvajanje in
uvajanje sistemskih novosti.

C) Projekti za uveljavljanje in izmenjavo
projektnih dosežkov na nacionalnem in na

mednarodnem nivoju.
D) Projekti uveljavljenih mednarodnih

mrež, ki uresničujejo cilje mednarodnih or-
ganizacij.

2.1.2. Cilji:
– pospeševanje vzgoje in izobraževanja

za trajnostni razvoj, kar vključuje učenje, da
bi vedeli, znali delati, sobivati in biti;

– podpora pri razvijanju odgovornega
odnosa do sebe in soljudi, do naravnega in
družbenega okolja;

– podpora pri doseganju ciljev “učeče
se šole“ in vseživljenjskega učenja;

– podpora pri identificiranju aktualnih
vsebinskih področij razvoja in pri posodab-
ljanju pouka;

– spodbujanje spremljave in evalviranja
lastnega dela v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah;

– spodbujanje avtonomije vzgojno-izobra-
ževalnih ustanov in učiteljev, spodbujanje sa-
mostojnosti udeležencev v vzgoji in izobraže-
vanju ter aktivnega sodelovanja staršev;

– usmerjanje v samostojno iskanje, se-
lekcijo in izmenjavo informacij za posodab-
ljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti;

– spodbujanje povezovanja znanja med
predmeti in med področji ter povezovanje z
aktualnim dogajanjem v širšem življenjskem
okolju tako doma kot v tujini.

2.2. Tematske usmeritve v 2002/2003
2.2.1. Kategorija projektov A
Inovacijski projekti podpirajo izboljšanje

obstoječega stanja v vzgojno-izobraževalni
praksi z rešitvami, ki ponujajo:

“Novo na stari način in staro na novi
način“

2.2.2. Kategorija projektov B
Razvojno-aplikativni projekti ponujajo

predloge aplikativnih rešitev za kakovostno
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izvajanje in uvajanje sistemskih novosti na
naslednjih prednostnih področjih:

B.1 Izvajanje medpredmetnih povezav
B.2 Krepitev socializacijskih ciljev na na-

slednjih področjih:
– okolje in zdravje,
– strpnost in mir,
– kulturna dediščina.
B.3 Izvajanje povezav strokovnoteoretič-

nih vsebin s praktičnim usposabljanjem (sa-
mo za strokovno in poklicno izobraževanje)

B.4 Izvajanje povezav med šolo in go-
spodarstvom

B.5 Individualizacija in diferenciacija po-
uka ter preverjanje in ocenjevanje dosežkov

B.6 Naučiti učiti se
B.7 Organizacija življenja in dela v vzgoj-

no-izobraževalni ustanovi
Kjer je možno, naj se predlogi opirajo

na poročila spremljave novih učnih načr-
tov, katalogov in sistemskih sprememb
(poročila so dosegljiva na spletnih straneh
Zavoda RS za šolstvo, naslov:
http://www.zrss.si/prvi_program/dejav-
nosti.html in Centra za poklicno izobraže-
vanje: www.cpi.si).

2.2.3. Kategorija projektov C
Projekti so namenjeni aktivnostim, ki raz-

širjajo, uveljavljajo in izmenjujejo projektne
dosežke v podporo ciljem kurikularne pre-
nove ali posodabljanju vzgojno-izobraževal-
ne dejavnosti.

C.1 Razširjanje, uveljavljanje in izme-
njava projektnih dosežkov na nacionalnem
nivoju

Uveljavijo se tako sistemske rešitve kot
lastne poti.

C.2 Razširjanje, uveljavljanje in izmenja-
va projektnih dosežkov na mednarodnem
nivoju

Upoštevajo se oblike dejavnosti, ki so
navedene v razpisnem obrazcu.

2.2.4. Kategorija projektov D
Projekti uveljavljenih mednarodnih mrež,

ki uresničujejo cilje mednarodnih organiza-
cij, kot sta na primer UNESCO in WHO.

2.3. Trajanje projektov
Projekti lahko trajajo od enega do treh

let.
Vlagatelj prijavi potek izvedbe projekta

po fazah. Skupno trajanje projektnih faz je
lahko:

– do dveh let za kategoriji projektov A
in D,

– do treh let za kategoriji projektov B
in C.

Naročnik bo določil trajanje posameznih
projektov na podlagi prijav. Izvajanje posa-
meznih projektnih faz bo potrdil za vsako
leto posebej glede na razpoložljiva prora-
čunska sredstva in glede na fazna poročila
o izvajanju projektov.

Predmet sofinanciranja tega razpisa so
projektne faze v letu 2002/03.

Prijave za izvajanje nadaljnjih faz so pred-
videne v prihodnjih razpisih, in sicer:

– za dveletne oziroma triletne projekte v
okviru javnega razpisa 2003/04 (podlaga
za izbor bo končno poročilo o rezultatih
prvega leta izvajanja),

– za triletne projekte v okviru javnega
razpisa 2004/05 (podlaga za izbor bo kon-
čno poročilo o rezultatih drugega leta izva-
janja).

3. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpol-
njevati prijavljeni projekti: na javni razpis se
lahko prijavijo vrtci, osnovne, srednje, vi-
šje strokovne in glasbene šole, dijaški do-
movi ter šole za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potre-
bami v Republiki Sloveniji. Prijavijo se lah-
ko tudi slovenske vzgojno-izobraževalne or-
ganizacije in dijaški domovi v zamejstvu, ki
delujejo na douniverzitetni ravni, kar po-
meni, da izvajajo predšolsko, osnovnošol-
sko, srednješolsko, višješolsko in glasbe-
no izobraževanje.

Vlagatelj zagotovi predpisano sestavo
projektne skupine in jo v prijavnem obrazcu
tudi poimensko navede.

3.1. Projektna skupina – sestava
Projektna skupina ima notranje člane iz

vzgojno-izobraževalne ustanove, ki je nosi-
lec projekta, in partnerje, ki so lahko fizič-
ne ali pravne osebe. Kategorija projektov
D ima tudi koordinatorja mreže. V projektni
skupini so:

3.1.1. Notranji člani
– odgovorni nosilec/nosilka projekta:

ravnatelj/ravnateljica,
– koordinator/koordinatorka projekta,
– drugi strokovni delavci/delavke,
– predstavniki in predstavnice učencev

in učenk/dijakov in dijakinj oziroma staršev
(obvezno za projekte v kategoriji B.2).

3.2.2. Partnerji
– druge institucije, ki izvajajo vzgojno-izo-

braževalno delo ali se z njim strokovno
ukvarjajo,

– domači ali tuji strokovnjaki/strokovnja-
kinje z določenega strokovnega področja,

– gospodarske organizacije,
– lokalna skupnost (se priporoča zlasti

za kategorijo projektov B.2),
– nevladne organizacije, ki izvajajo vzgoj-

no-izobraževalno dejavnost.
4. Merila za izbor projektov:
– skladnost prijave z opredelitvami kate-

gorij projektov,
– skladnost prijave z razpisano vsebino

razvojno-aplikativnih projektov oziroma po-
vezanost inovacijskih projektov s cilji kuri-
kularne prenove,

– jasen in ciljem ustrezen opis postop-
kov in metod dela, ugotavljanja rezultatov
ter njihove predstavitve,

– vpetost v mednarodni prostor,
– načrtovanje razširjanja projektnih do-

sežkov,
– zagotovljeni materialni pogoji za izved-

bo prijavljenega projekta, njegova cena ter
ekonomičnost izpeljave,

– reference članov projektne skupine, in-
terdisciplinarna zastopanost, vključenost so-
cialnih partnerjev, izkušnje in usposoblje-
nost članov.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev, ki so na razpolago za pred-
met javnega razpisa, je 43,000.000 SIT,
od tega 22,600.000 SIT v letu 2002 in
20,400.000 SIT v letu 2003.

6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti dodeljena sredstva porabljena: dodelje-
na sredstva morajo biti porabljena v obdob-
ju od 15. 10. 2002 do 31. 8. 2003.

7. Način oddaje in opremljenost vlog ter
rok za oddajo

7.1. Način oddaje in opremljenost vlog

Vlagatelji oddajo vlogo v treh izvodih in
na disketi. Vloga vsebuje izpolnjen original-
ni prijavni obrazec, ki je del razpisne doku-
mentacije. Vlagatelji morajo poslati vlogo v
zaprti ovojnici, na kateri mora biti na spred-
nji strani jasno označeno:

– naslov naročnika – Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport, Urad RS za šolstvo,
Trubarjeva 5, Ljubljana,

– napis “Vloga – Ne odpiraj – Javni raz-
pis Skriti zaklad – za sofinanciranje inovacij-
skih in razvojno aplikativnih projektov ter
uveljavljanje projektnih dosežkov vzgoji in
izobraževanju“,

– naslov vlagatelja in kategorija projekta
v prijavi, kar je navedeno levo zgoraj.

7.2. Rok za oddajo vlog
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo

pravilno opremljene in bodo prispele na na-
slov Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad RS za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana
– tajništvo, II. nadstropje, soba št. 88 do
vključno 27. 9. 2002 do 12. ure, ne glede
na način prenosa.

Če vlagatelj ne bo opremil vloge tako,
kot je zgoraj navedeno, uporabnik prora-
čunskih sredstev (naročnik) ne nosi odgo-
vornosti za založitev ali predčasno odprtje
vlog.

Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane vloge bo komisija zavrnila v postop-
ku odpiranja vlog.

8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje nasled-

nje obrazce in priloge:
obrazci:
– prijavni obrazec z navodili za izpolnje-

vanje – OBRAZEC 1,
– izjava – OBRAZEC 2;
priloge:
– opredelitev tematskih področij za ka-

tegorijo projektov B – PRILOGA I,
– merila za izbor – PRILOGA II,
– način določanja deleža, ki ga prejme

posamezni prejemnik – PRILOGA III,
– pritožbeni postopek – PRILOGA IV,
– vsebina popolne vloge – PRILOGA V,
– vzorec pogodbe – PRILOGA VI.
Razpis in razpisna dokumentacija bosta

od dneva objave razpisa na voljo na spletni
strani Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport: http:// www.mszs.si/.

Na spletni strani bo objavljena tudi uvo-
dna obrazložitev o letošnjih novostih na po-
dročju razvojnih in inovacijskih projektov.

9. Informiranje
Za zainteresirane vlagatelje in partnerje

v projektnih skupinah bomo organizirali in-
formativni dan, ki bo 10. 9. 2002 ob 14.30
na Osnovni šoli Danile Kumar, Godeževa
11, Ljubljana.

Vlagatelji lahko za informativni dan pred-
hodno pošljejo vprašanja v zvezi z razpi-
som na elektronski naslov: /metka.zev-
nik@gov.si/.

10. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo
30. 9. 2002 ob 9. uri v sejni sobi Urada za
RS za šolstvo (3. nadstropje), Trubarjeva 5,
Ljubljana.

11. Rok za obvestilo o izboru projek-
tov: vlagatelji bodo o izidu razpisa obve-
ščeni najkasneje v 30 dneh od dneva odpi-
ranja vlog.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
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Št. 321-05-20/2002-2 Ob-76461 
 
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi 
četrtega odstavka 16. člena Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem (Ur. list RS, št. 34/01, 
60/01, 109/01 in 34/02) 
 

javni razpis 
za dodelitev podpore za napravo nasadov špargljev 

 
I. Predmet razpisa: 
 
1. Predmet razpisa je podpora, ki se bo dodeljevala za napravo nasadov špargljev in sicer za nasade, posajene v letu 
2002. 
 
2. Upravičenci do sredstev po tem razpisu so fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo stalno 
prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, določene v tem razpisu. 
 
Vloge za dodelitev podpore po tem razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu. 
 
3. Sredstva iz naslova podpore za napravo nasadov špargljev, v skladu s točko I.1. tega razpisa, bo Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razdelilo med upravičence do skupne višine 2,000.000 SIT na podlagi odločb. 
 
4. Sredstva iz naslova podpore za izvedeno napravo nasadov špargljev, v skladu s točko I.1. tega razpisa, bodo lahko 
uveljavljali upravičenci, ki imajo v skladu s 103. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) kmetijsko 
gospodarstvo, kateremu pripada nasad špargljev, vpisano v register kmetijskih gospodarstev in so na predpisan način 
letos javili spremembe (v predpisanemu roku oddana zbirna vloga z izpolnjenimi obrazci: A oziroma A1 in C); 
 
5. Vloge za dodelitev podpore z vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati najkasneje do 1.10.2002 na naslov: 
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis-šparglji«. 
 
6. Sredstva se dodelijo na podlagi pravočasnih, popolnih in utemeljenih vlog z odločbo.  
 
Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
bo vlagatelje, kolikor bodo vloge nepopolne, pozvalo na dopolnitev. Če vloge ne bodo dopolnjene v roku, bodo zavržene.  
 
Vloga je nepopolna tudi, če upravičenec kmetijskega gospodarstva ni vpisal v register kmetijskih gospodarstev in zanj 
letos ni javil sprememb.  
 
II. Kriteriji za dodelitev sredstev 
 
1. Predvidena višina podpore za napravo nasada špargljev je določena glede na povprečne stroške naprave nasada in 
znaša 700.000 SIT na hektar neto površine nasada špargljev. 
 
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano lahko v primeru, če bi po končani obravnavi vlog izračunana skupna 
višina sredstev za izplačilo podpore presegala razpoložljiva sredstva, predvidena za ta namen, višino podpore na hektar 
sorazmerno uskladi. 
 
3. Upravičenec ima pravico do podpore v primeru, da je površina na novo napravljenega nasada vsaj 0,10 ha in da 
znaša gostota sajenja najmanj 9.000 sadik/hektar neto površine nasada (oziroma porabljenih najmanj 14.700 sadik ali 
300 g semen špargljev na hektar). 
 
III. Vsebina zahtevka 
 
1. Za dodelitev podpore za napravo nasada špargljev mora biti zahtevek vložen na izpolnjenem obrazcu »Vloga za 
dodelitev podpore: nasad špargljev«, ki je kot Priloga I, skupaj z navodili za izpolnjevanje obrazca, sestavni del tega 
razpisa. 
Obrazec je na voljo pri območnih enotah kmetijsko svetovalne službe. 
 
2. Izpolnjenemu obrazcu je potrebno priložiti: 
- originalen račun za nakup sadik ali semenskega materiala špargljev ali kopija računa z originalnim žigom in podpisom 
prodajalca, z datumom od 1. 1. 2002 do najkasneje 20. 7. 2002; 
- kopijo katastrskega načrta s šrafirano parcelo oziroma delom parcele ter podčrtano parcelno številko, na kateri je nasad 
špargljev; 
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- zemljiškoknjižni izpisek, če je iz njega razvidna tudi površina parcele, ali izpis iz katastra za parcele, kjer poteka obnova 
(v primeru lastništva lahko tudi posestni list) vključno z zemljiškoknjižnim izpiskom; izpis iz katastra in zemljiškoknjižni 
izpisek v času vložitve zahtevka ne smeta biti starejša od šestih mesecev; 
- če upravičenec ni lastnik zemljišča, mora poleg dokumentov lastnika iz prejšnje alinee priložiti tudi kopijo pogodbe o 
zakupu zemljišča za najmanj 8 let in soglasje lastnika, da dovoljuje napravo špargljišča; pogodba o zakupu zemljišča in 
soglasje sta potrebna tudi v primeru, če sta lastnik in najemnik v ožjem sorodstvenem razmerju; 
- če je upravičenec solastnik zemljišča in z drugim lastnikom zemljišča ne živi v istem gospodinjstvu, mora poleg 
dokumentov iz tretje alinee priložiti tudi kopijo pogodbe o zakupu zemljišča za najmanj 8 let in soglasje drugega lastnika, 
da dovoljuje napravo špargljišča; kolikor lastnika zemljišča živita v istem gospodinjstvu je potrebno priložiti le soglasje 
drugega lastnika, da dovoljuje napravo špargljišča.; 
- izjavo občine, da naprava nasada ni v nasprotju z občinskim planom; 
- izjavo upravičenca, da bo nasad špargljev, za katerega je prejel podporo, obdeloval v skladu z dobro kmetijsko prakso 
vse do običajnega izteka življenjske dobe nasada špargljev. 
 
IV. Informacije 
 
Vse informacije o razpisu lahko dobite pri naslednjih svetovalcih, ki pripravijo tudi del dokumentacije za razpis:  
 

 
Ime in priimek 

 

 
Sedež 

 
Telefon 

Miran Sotlar 
Jana Bolčič 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
Enota za kmetijsko svetovanje Koper  
Ulica 15. maja 17, 6000 Koper 
 

05/630-40-60 
05/630-40-60 

Andreja Baša Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
Enota za kmetijsko svetovanje Bilje  
Bilje 1, 5292 Renče  

05/395-42-63 
 

Andrej Grof Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota 
Oddelek za kmetijsko svetovanje Murska Sobota 
ŽVZ Pomurje 
Štefana Kovača 40, Murska Sobota 

02/575-19-40 

 
Igor Škerbot 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Celje 
Enota za kmetijsko svetovanje Celje 
Trnoveljska cesta 1, Celje 

 
03/425-55-14 

 

dr. Martina Bavec Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor 
Oddelek za kmetijsko svetovanje Maribor  
Vinarska 14, 2000 Maribor 

02/228-49-00 

Branka Majcen Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj 
Oddelek za kmetijsko svetovanje Ptuj  
Ormoška c. 28, 2250 Ptuj 

02/744-28-20 

Marjeta Uhan Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto 
Oddelek za kmetijsko svetovanje  
Gubčeva  15, 8000 Novo mesto  

07/373-05-76 

Ana Ogorelec Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
Oddelek za kmetijsko svetovanje Kočevje 
Cesta na stadion 5, Kočevje 

01/895-38-76 
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Priloga I: Vloga za dodelitev podpore: Nasad špargljev 

 
VLOGA ZA DODELITEV PODPORE: NASAD ŠPARGLJEV 
/Obrazec IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI in pri tem upoštevajte navodila, ki so na hrbtni strani!/ 
 
1. UPRAVIČENEC: 
 
KMG-MID:          

 
           

Priimek, ime/naziv upravičenca      Davčna številka 
 
2. PODATKI O NASADU JAGOD: 
 
     MID špargljišča:          

 
Št. enote rabe in domače ime:     
 
Način pridelave (obkrožite): konvencionalna integrirana ekološka     
 
Obeljenje: Da Ne 
 
Namakanje: Da Ne Vrsta namakanja:  
 
Opomba:  
 
SADILNI MATERIAL IN SAJENJE: 

Sistem 
sajenja 

Sorta Število 
sadik 

Medvrstna 
razdalja 

Razdalja med 
sadikami 

         ,  m   ,  m 
         ,  m   ,  m 
         ,  m   ,  m 
         ,  m   ,  m 
         ,  m   ,  m 
         ,  m   ,  m 

SKUPAJ:        
 
3. PODATKI O NASADU (Izpolni predstavnik kmetijsko svetovalne službe!): 
 
Leto sajenja:                    
                    
Površina nasada, ki se napravlja:  Bruto (ha/a):    /         Neto (ha/a):    /   
Gostota sajenja (št.sadik/ha):               
 
Kmetijski svetovalec:  Podpis kmet. svetovalca:  
    Ime, priimek 
 
Datum:       2 0 0 2 
 dan          mesec             leto 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. IZJAVE upravičenca: 

1. Za napravo tega nasada jagod nisem od MKGP prejel še nobenih sredstev. 
2. Nasad je posajen v letu 2002 v skladu s tehnološkimi normativi. 
3. Jamčim za točnost podatkov, navedenih na tem obrazcu. 
4. Strinjam se z delom tega obrazca pod zaporedno številko 3 (podatki o nasadu). 

 
Datum:       2 0 0 2      Podpis upravičenca:  
                 dan        mesec             leto             (za pravne osebe tudi žig) 
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Navodila za izpolnitev obrazca: VLOGA ZA DODELITEV PODPORE: NASAD ŠPARGLJEV 
 
ad 1. 
 
Obrazec VLOGA ZA DODELITEV PODPORE: NASAD ŠPARGLJEV  izpolni upravičenec, nosilec/ka kmetijskega 
gospodarstva  
 
Vpiše se: 
- KMG-MID: je identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva, kateremu pripada nasad špargljev,  
- ime in priimek oziroma naziv upravičenca,  
- davčna številka upravičenca, 
 
ad 2. 
 
Kot NASAD ŠPARGLJEV se po tem razpisu šteje nasad, v katerem so posajeni šparglji na strnjeni površini, ki ga 
obdeluje isti obdelovalec in ki ima enoten način pridelave in sistem poti. 
V primeru, da posamezen upravičenec vlaga vlogo za napravo več nasadov, izpolni obrazec Vloga za dodelitev podpore: 
nasad špargljev za vsak nasad posebej (izpolni torej več obrazcev). 
 
- MID špargljišča: je identifikacijska številka nasada špargljev, pustite prazno. 
- številka enote rabe in domače ime: prepišite z obrazca »C«-PODATKI O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH V UPORABI ZA 
LETO 2001, ki je osnovni obrazec k zbirni vlogi za uveljavljanje podpor po Uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za 
leto 2002 (Ur. list RS, št. 34/02), številko enote rabe in domače ime kmetijskega zemljišča, kjer so parcele, na katerih je 
nasad špargljev . 
  
- način pridelave: ustrezno obkrožite: konvencionalna ali integrirana ali ekološka. 
- obeljenje: obkrožite, ali je uporabljena tehnologija za pridelek belih špargljev ali ne (zeleni špaglji). 
- namakanje: ustrezno obkrožite in v primeru, da je nasad špargljev namakan, označite opisno. Možnosti so: kapljično, 
oroševanje, mikrooroševanje, drugo. 
 
SADILNI MATERIAL IN SAJENJE 
- sorta: vpiše se celo ime sorte; 
- število sadik: vpiše se število sadik, posajenih na tej površini (ne na hektar!); število sadik mora ustrezati podatkom na 
priloženih računih! 
- razdalja sajenja: vpiše se medvrstna razdalja, razdalja med sadikami;  
 
Okvirni ekvivalenti količin semen šparglja glede na izplen pri pridelavi sadik so: 
- za 9 tisoč sadik/ha: 14.700 semen ali 300 g, 
- za 11 do 14 tisoč sadik/ha: 18 do 22 tisoč semen ali 360 - 440 g, 
- nad 14 in do 17 tisoč sadik/ha: 23 do 27 tisoč semen ali 460 - 540 g, 
- nad 17 in do 20 tisoč sadik/ha: 28 do 32 tisoč semen ali 560 - 640 g.  
 
ad 3. 
 
To točko izpolnjuje predstavnik kmetijsko svetovalne službe, ki se pod njo tudi podpiše. 
 
Pri letu sajenja se vpiše prvo leto vegetacije in celo število (npr. 2002). 
 
Bruto površina je vsa površina obnovljenega nasada z obračališči, potmi, nasipi in drugimi pomožnimi zemljišči. Ujemati 
se mora z vsoto površin po posameznih dejanskih rabah parcel na katerih leži nasad špargljev. 
Neto površina je površina, kjer so dejansko posajene sadike špargljev. Ujemati se mora z izračunom neto površine iz 
števila sadik in razdalj sajenja. 
Izračun neto površine: 
P = neto površina (m2)                                                                                       A x B x št. sadik 
A = medvrstna razdalja (m)    
B = razdalja med sadikami (m) 

    P = 
 
  

 
Gostota sajenja: vpiše se število sadik na hektar, s tem, da se upošteva neto površino. 
 
ad 4. 
 
Pod to točko so izjave nosilca/ke kmetijskega gospodarstva in njegov podpis. 

Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 
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Št. 321-02-12/1210-2 Ob-76462 
 
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi 
četrtega odstavka 16. člena Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem (Ur. list RS, št. 34/01, 
60/01, 109/01 in 34/02) 
 

javni razpis  
za dodelitev podpore za izvedeno napravo nasadov jagod 

 
I. Predmet razpisa: 
 
1. Predmet razpisa je podpora, ki se bo dodeljevala za napravo nasadov jagod in sicer za nasade, posajene v letu 2002. 
 
2. Upravičenci do podpore po tem razpisu so fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo stalno 
prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, določene v tem razpisu. 
 
Vloge za dodelitev podpore po tem razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu. 
 
3. Sredstva iz naslova podpore za napravo nasadov jagod, v skladu s točko I.1. tega razpisa, bo Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razdelilo med upravičence do skupne višine 20,000.000 SIT na podlagi odločb. 
 
4. Sredstva iz naslova podpore za izvedeno napravo nasadov jagod, v skladu s točko I.1. tega razpisa, bodo lahko 
uveljavljali upravičenci, ki: 

a) imajo v skladu s 103. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) kmetijsko gospodarstvo, kateremu 
pripada nasad jagod, vpisano v register kmetijskih gospodarstev in so na predpisan način letos javili 
spremembe (v predpisanemu roku oddana zbirna vloga z izpolnjenimi obrazci: A oziroma A1 in C); 

b) so v skladu s Pravilnikom o registru pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih (Uradni list RS, št. 4/02) 
pridobili odločbo o vpisu v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih; 

 
5. Vloge za dodelitev podpore z vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati najkasneje do 30. 10. 2002 na naslov: 
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis – naprava nasadov 
jagod«. 
 
6. Sredstva se dodelijo na podlagi pravočasnih, popolnih in utemeljenih vlog z odločbo.  
 
Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
bo vlagatelje, kolikor bodo vloge nepopolne, pozvalo na dopolnitev. Če vloge ne bodo dopolnjene v roku, bodo zavržene.  
 
Vloga je nepopolna tudi, če upravičenec kmetijskega gospodarstva ni vpisal v register kmetijskih gospodarstev in zanj 
letos ni javil sprememb.  
 
II. Kriteriji za dodelitev sredstev 
 
1. Predvidena višina podpore za napravo nasada jagod je 450.000 SIT na hektar neto površine nasada jagod. 
 
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano lahko v primeru, če bi po končani obravnavi vlog izračunana skupna 
višina sredstev za izplačilo podpore presegala razpoložljiva sredstva, predvidena za ta namen, višino podpore na hektar 
sorazmerno uskladi. 
 
3. Upravičenec ima pravico do podpore v primeru, da je površina na novo napravljenega nasada vsaj 0,15 ha in da 
znaša gostota sajenja vsaj 40.000 sadik/hektar neto površine. 
 
4. Pri obnovi nasada morajo biti zastopane sorte jagod, ki so priporočene za pridelovanje v Sloveniji in so uvrščene v 
sadni izbor za Slovenijo. Izjemoma lahko upravičenec uveljavlja podporo za sorte, ki niso v sadnem izboru, če si 
predhodno pridobi pozitivno mnenje Kmetijskega inštituta Slovenije za introdukcijo sorte.  
 
III. Vsebina zahtevka 
 
1. Za dodelitev podpore za napravo nasada jagod mora biti zahtevek vložen na izpolnjenem obrazcu »Vloga za dodelitev 
podpore: nasad jagod«, ki je kot Priloga I, skupaj z navodili za izpolnjevanje obrazca, sestavni del tega razpisa. 
Obrazec je na voljo pri območnih enotah kmetijsko svetovalne službe. 
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2. Izpolnjenemu obrazcu je treba priložiti: 
- kopijo odločbe o vpisu v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih;  
- originalen račun za nakup sadik jagod ali kopija računa z originalnim žigom in podpisom prodajalca, z datumom od 
1. 1. 2002 do najkasneje 7. 9. 2002; 
- kopijo katastrskega načrta s šrafirano parcelo oziroma delom parcele ter podčrtano parcelno številko, na kateri je 
napravljen nasad jagod; 
- zemljiškoknjižni izpisek, če je iz njega razvidna tudi površina parcele, ali izpis iz katastra za parcele, kjer poteka obnova 
(v primeru lastništva lahko tudi posestni list) vključno z zemljiškoknjižnim izpiskom. Izpis iz katastra in zemljiškoknjižni 
izpisek v času vložitve zahtevka ne smeta biti starejša od šestih mesecev; 
- če upravičenec ni lastnik zemljišča, mora poleg dokumentov lastnika iz prejšnje alinee priložiti tudi kopijo pogodbe o 
zakupu zemljišča in soglasje lastnika oziroma solastnikov, da dovoljujejo napravo nasada jagod; pogodba o zakupu 
zemljišča in soglasje lastnika oziroma solastnikov sta potrebna tudi v primeru, če sta lastnik oziroma solastnik in 
najemnik v ožjem sorodstvenem razmerju; če je upravičenec solastnik zemljišča, mora za ostale solastnike s katerimi je 
v sorodu v prvem dednem redu poleg dokumentov iz prejšnje alinee priložiti tudi soglasje, da dovoljujejo napravo nasada 
jagod; za solastnike s katerimi ni v sorodu v prvem dednem redu, mora soglasju priložiti tudi kopijo pogodbe o zakupu 
zemljišča. 
 
IV. informacije 
 
Vse informacije o razpisu lahko dobite pri naslednjih svetovalcih, ki pripravijo tudi del dokumentacije za razpis: 
 

Ime in priimek Sedež  Telefon 
Miran Torič Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota 
Oddelek za kmetijsko svetovanje Murska Sobota 
Rade Pušenjaka 8, 9240 Ljutomer 

02/584-98-60 
02/539-14-10 

Iris Škerbot Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Celje 
Enota za kmetijsko svetovanje Šoštanj 
Trg svobode 5, 3325 Šoštanj 

03/897-15-70 

Mitja Dimec Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Celje 
Oddelek za kmetijsko svetovanje Celje 
Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje 

03/490-75-80 

Mira Vrisk Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Celje 
Enota za kmetijsko svetovanje Žalec  
Žalskega tabora 1, 3310 Žalec 

03/710-17-80 

Jožica Slatinek Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Celje 
Enota za kmetijsko svetovanje Slovenske Konjice  
Oplotniška c. 1, 3210 Slovenske Konjice 

03/759-18-50 
 

Vojko Grdina Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Celje 
Enota za kmetijsko svetovanje Šentjur  
Kvedrova 14a, 3230 Šentjur 

03/749-10-62 

Marija Lorger Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Celje 
Enota za kmetijsko svetovanje Šmarje pri Jelšah  
Šmarje pri Jelšah 154, 3240 Šmarje pri Jelšah 

03/818-30-44 

Zlatka Gutman-Kobal  
Andrej Soršak    
 
 
Branka Kac   
Irena Merc  
Marjeta Miklavc 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor 
Oddelek za kmetijsko svetovanje Maribor  
Vinarska 14, 2000 Maribor 

02/228-49-17 
02/228-49-17 

 
 

02/228-49-49 
02/228-49-49 
02/228-49-48 

Andrej Rebernišek Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj 
Oddelek za kmetijsko svetovanje Ptuj  
Ormoška c. 28, 2250 Ptuj 

02/749-36-29 
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Marjan Ivančič Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj 
Enota za kmetijsko svetovanje Ormož 
Ptujska c. 12, 2270 Ormož 

02/744-28-20 

Marjan Senekovič  
Cvetka Bunderla                               
Franci Ornik 
 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj 
Enota za kmetijsko svetovanje Lenart  
Kraigharjeva 19, 2230 Lenart 

02/729-09-40 

Srečko Rajh Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj 
Enota za kmetijsko svetovanje Slovenska Bistrica  
Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slov. Bistrica 

02/843-01-30 

Matjaž Vojtkovszky  
Branka Radej Koren 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto 
Enota za kmetijsko svetovanje Krško  
Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško 

07/490-22-10 
07/490-22-14 

Vinko Brkovič  
Erika Orešek 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto 
Enota za kmetijsko svetovanje Brežice  
Cesta prvih borcev 41, 8270 Brežice 

07/496-11-65 
07/496-64-80 

Franci Živič  
Slavica Kranjec Mirt 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto 
Enota za kmetijsko svetovanje Sevnica  
Glavni trg 27, 8290 Sevnica 

07/816-51-30 
07/814-17-25 

Katica Kregar Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto 
Enota za kmetijsko svetovanje Novo mesto  
Ragovo 7 (Graben), 8000 Novo mesto 

07/332-19-44 

Katarina Vovk Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto 
Enota za kmetijsko svetovanje Straža  
Na žago 3, 8351 Straža 

07/308-38-15 

Hrovat Mojca Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto 
Enota za kmetijsko svetovanje Šentjernej  
Trubarjeva 5, 8310 Šentjernej 

07/393-27-95 

Ana Bahor Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto 
Enota za kmetijsko svetovanje Metlika  
Na Obrh 2, 8330 Metlika 

07/305-85-85 

Ana Strugar Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto 
Enota za kmetijsko svetovanje Črnomelj  
Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj 

07/305-62-10 

Anja Mežan Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Enota za kmetijsko svetovanje Trebnje  
Baragov trg 3, 8210 Trebnje 

07/346-06-75 

Janez Gačnik Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto 
Oddelek za kmetijsko svetovanje  
Gubčeva  15, 8000 Novo mesto 

07/373-05-80 

Alenka Caf Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
Oddelek za kmetijsko svetovanje  
Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana 

01/252-82-06 

Vojko Bizjak 
 
 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
Enota za kmetijsko svetovanje Litija  
Jerebova, 1270 Litija 

01/899-50-13 
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Andreja Jenko Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
Enota za kmetijsko svetovanje Moste-Polje 
C. 2. grupe odredov 43, 1000 Ljubljana 

01/542-97-72 

Mojca Lovšin Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
Enota za kmetijsko svetovanje Medvode  
Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode 

01/361-82-87 

Vesna Velikonja Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
Enota za kmetijsko svetovanje Gabrovka 
Gabrovka 7, 1274 Gabrovka 

01/897-12-11 

Tone Zavodnik Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
Enota za kmetijsko svetovanje Podpeč  
Podpeč 42a, 1352 Preserje 

01/363-13-50 

Darja Janežič 
Darka Zupanc-Puš 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
Enota za kmetijsko svetovanje Ivančna Gorica 
Ul. II. Grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica 

01/786-93-15 

Nada Grešak Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
Enota za kmetijsko svetovanje Trbovlje 
Gimnazijska 22a, 1420 Trbovlje 

03/563-43-80 

Janez Ocepek Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
Enota za kmetijsko svetovanje Moravče 
Vegova 7, 1251 Moravče 

01/723-51-16 

Tomaž Močnik Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
Enota za kmetijsko svetovanje Lukovica 
Lukovica 46, 1225 Lukovica 

01/723-51-16 

Irena Šilc Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
Enota za kmetijsko svetovanje Ribnica 
Šeškova 15, 1310 Ribnica 

01/836-19-27 

Magda Doles Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
Enota za kmetijsko svetovanje Cerknica 
Cesta 4. maja 50, 1380 Cerknica 

 

Olga Oblak Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj 
Oddelek za kmetijsko svetovanje  
Iva Slavca 1, 4000 Kranj 

04/280-46-34 

Branimir Radikon  
Marta Srebrnič 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
Enota za kmetijsko svetovanje Dobrovo 
Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo 

05/395-95-30 

Mojca Mavrič Štrukelj  
Andreja Baša 
 
 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
Enota za kmetijsko svetovanje Bilje  
Bilje 1, 5292 Renče 

05/395-42-63 
05/395-42-63 

Ivan Kodrič Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
Oddelek za kmetijsko svetovanje 
Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica 

05/335-12-11 

Nataša Leban Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
Enota za kmetijsko svetovanje Tolmin  
Rutarjeva 35, 5220 Tolmin 

05/388-28-13 
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Vlasta Hvala Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
Enota za kmetijsko svetovanje Idrija 
5282 Cerkno 

05/372-26-40 

Rajko Črv Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
Enota za kmetijsko svetovanje Ajdovščina  
Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina 

05/368-92-10 

Ema Zadel Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
Enota za kmetijsko svetovanje Postojna  
Prečna 1, 6257 Pivka 

05/757-11-70 

Danijela Volk (do septembra 2002 
jo nadomešča Tadeja Lilič Vičič) 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
Enota za kmetijsko svetovanje Ilirska Bistrica  
Vojkov drevored 14, 6250 Ilirska Bistrica 

05/710-02-61 

Majda Brdnik Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
Enota za kmetijsko svetovanje Sežana  
Sejmiška 1a, 6250 Sežana 

05/734-41-66 

Aleks Dariž Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
Enota za kmetijsko svetovanje Sežana  
Istrska 9, 6240 Kozina 

05/680-11-44 

Elizabeta Bonin  
Janko Brajnik  
Irena Vrhovnik 
Davorin Mrzlič 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
Enota za kmetijsko svetovanje Koper  
Ulica 15. maja 17, 6000 Koper 

05/630-40-60 
05/630-40-60 
05/677-25-03 
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Priloga I: Vloga za dodelitev podpore: Nasad jagod 

 
VLOGA ZA DODELITEV PODPORE: NASAD JAGOD 
/Obrazec IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI in pri tem upoštevajte navodila, ki so na hrbtni strani!/ 
 
1. UPRAVIČENEC: 
 
KMG-MID:          

 
           

Priimek, ime/naziv upravičenca      Davčna številka 
 
Številka vpisa v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih:__________________________________ 
 
2. PODATKI O NASADU JAGOD: 
 
     MID sadovnjaka:          

 
Št. enote rabe in domače ime:     
 
Način pridelave (obkrožite): konvencionalna integrirana ekološka     
 
Zavarovan prostor: Da Ne 
 
Namakanje: Da Ne Vrsta namakanja:  
 
Opomba:  
 
SADILNI MATERIAL IN SAJENJE: 

razdalja sajenja sorta število 
sadik medvrstna 

razdalja  
razdalja med 

sadikami  
medvrstna 
razdalja v bloku* 

sistem 
sajenja 

 
         ,  m   ,  m   ,  m  
         ,  m   ,  m   ,  m  
         ,  m   ,  m   ,  m  
         ,  m   ,  m   ,  m  
         ,  m   ,  m   ,  m  
         ,  m   ,  m   ,  m  

SKUPAJ:                       
* na grebenu 
 
3. PODATKI O NASADU (Izpolni predstavnik kmetijsko svetovalne službe!): 
 
Leto sajenja:                    
                    
Površina nasada, ki se napravlja:  Bruto (ha/a):    /         Neto (ha/a):    /      
Gostota sajenja (št.sadik/ha):               
 
Kmetijski svetovalec:  Podpis kmet. svetovalca:  
    Ime, priimek 
 
Datum:       2 0 0 2 
 dan          mesec             leto 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. IZJAVE upravičenca: 

5. Za napravo tega nasada jagod nisem od MKGP prejel še nobenih sredstev. 
6. Nasad je posajen v letu 2002 v skladu s tehnološkimi normativi. 
7. Jamčim za točnost podatkov, navedenih na tem obrazcu. 
8. Strinjam se z delom tega obrazca pod zaporedno številko 3 (podatki o nasadu). 

 
Datum:       2 0 0 2      Podpis upravičenca:  
                 dan        mesec             leto             (za pravne osebe tudi žig) 
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Navodila za izpolnitev obrazca: VLOGA ZA DODELITEV PODPORE: NASAD JAGOD 
 
ad 1. 
 
Obrazec VLOGA ZA DODELITEV PODPORE: NASAD JAGOD  izpolni upravičenec, nosilec/ka kmetijskega gospodarstva  
 
Vpiše se: 
- KMG-MID: je identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva, kateremu pripada nasad jagod.  
- ime in priimek oziroma naziv upravičenca,  
- davčna številka upravičenca, 
- številka vpisa v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih. 
 
ad 2. 
 
Kot NASAD JAGOD se po tem razpisu šteje nasad, v katerem so posajene jagode na strnjeni površini, ki ga obdeluje isti 
obdelovalec in ki ima enoten način pridelave in sistem poti. 
Obrazec se izpolnjuje za nasad jagod, ki se obnavlja, ali za novo napravljen nasad. V PRIMERU, DA SE OBNAVLJA LE DEL 
NASADA, SE OBRAZEC IZPOLNI LE ZA TA DEL. V primeru, da posamezen upravičenec vlaga vlogo za napravo več nasadov, 
izpolni obrazec Vloga za dodelitev podpore: nasad jagod za vsak nasad posebej (izpolni torej več obrazcev). 
 
- MID sadovnjaka: je identifikacijska številka nasada jagod, ki ste jo pridobili z odločbo o vpisu v register pridelovalcev sadja v 
intenzivnih sadovnjakih.  
- številka enote rabe in domače ime: prepišite z obrazca »C«-PODATKI O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH V UPORABI ZA LETO 
2001, ki je osnovni obrazec k zbirni vlogi za uveljavljanje podpor po uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2002 
(Ur. list RS, št. 34/02), številko enote rabe in domače ime kmetijskega zemljišča, kjer so parcele, na katerih je nasad jagod . 
- način pridelave: ustrezno obkrožite: konvencionalna ali integrirana ali ekološka. 
- zavarovan prostor: obkrožite, ali je nasad jagod pod kakršnokoli obliko zaščite pred zunanjimi vplivi (npr. tuneli). 
- namakanje: ustrezno obkrožite in v primeru, da je nasad jagod namakan, označite opisno. Možnosti so: kapljično, oroševanje, 
mikrooroševanje, drugo. 
 
SADILNI MATERIAL IN SAJENJE 
- sorta: vpiše se celo ime sorte; 
- število sadik: vpiše se število sadik, posajenih na tej površini (ne na hektar!); število sadik mora ustrezati podatkom na 
priloženih računih! 
- razdalja sajenja: vpiše se medvrstna razdalja, razdalja med sadikami; v primeru, da so sadike sajene v grebene (večvrstni 
system), se vpiše tudi medvrstna razdalja v bloku; 
- sistem sajenja: vpiše se ena izmed naslednjih možnosti: enovrstni, dvovrstni oziroma večvrstni sistem sajenja. 
 
ad 3. 
 
To točko izpolnjuje predstavnik kmetijsko svetovalne službe, ki se pod njo tudi podpiše. 
 
Pri letu sajenja se vpiše prvo leto vegetacije in celo število (npr. 2002). 
 
Bruto površina je vsa površina obnovljenega nasada z obračališči, potmi, nasipi in drugimi pomožnimi zemljišči. Ujemati se 
mora z vsoto površin po posameznih dejanskih rabah parcel na katerih leži obnovljeni nasad jagod. 
Neto površina je površina, kjer so dejansko posajene sadike jagod.. Ujemati se mora z izračunom neto površine iz števila sadik 
in razdalj sajenja 
Izračun neto površine: 
PN = neto površina (m2)                                                     enovrstni sistem sajenja: A x B x št. sadik 
A = medvrstna razdalja (m)    
B = razdalja med sadikami (m)  
C = medvrstna razdalja v bloku (m)                     dvo oz. večvrstni sistem sajenja: (A + (N - 1) x C) x B   x   št.sadik 
N = sistem sajenja (1, 2, 3,…) 

    P1 = 
 
 
  PN  = 

               N 
     
Gostota sajenja: vpiše se število sadik na hektar, s tem, da se upošteva neto površino. 
 
ad 4. 
 
Pod to točko so izjave nosilca/ke kmetijskega gospodarstva in njegov podpis. 
 

Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 
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Št. 321-02-1207/2002-2 Ob-76463 
 
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi 
četrtega odstavka 16. člena Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem (Ur. list RS, št. 34/01, 
60/01, 109/01 in 34/02) 
 

javni razpis 
za dodelitev podpore za izvedeno obnovo sadovnjakov in oljčnikov 

 
I. Predmet razpisa: 
 
1. Predmet razpisa je podpora, ki se bo dodeljevala za obnovo sadovnjakov in oljčnikov. Sredstva se bodo dodeljevala 
za postavitev sadovnjaka oziroma oljčnika na površino, kjer ga do sedaj ni bilo ali na površino, kjer je bil izkrčen 
sadovnjak oziroma oljčnik amortiziran, in sicer za nasade, v katerih so bile posajene sadike v sadilni sezoni 
jesen 2001/pomlad 2002. 
 
2. Upravičenci do podpore po tem razpisu so fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo stalno 
prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, določene v tem razpisu.  
 
Vloge za dodelitev podpore po tem razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka te točke v svojem imenu. 
 
3. Sredstva iz naslova podpore za obnovo sadovnjakov in oljčnikov, v skladu s točko I.1. tega razpisa, bo Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razdelilo med upravičence do skupne višine 230,000.000 SIT na podlagi odločb. 
 
4. Sredstva iz naslova podpore za obnovo sadovnjakov in oljčnikov, v skladu s točko I.1. tega razpisa, bodo lahko 
uveljavljali upravičenci, ki: 

a) imajo v skladu s 103. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) kmetijsko gospodarstvo, kateremu 
pripada sadovnjak, oljčnik ali travniški sadovnjak, vpisano v register kmetijskih gospodarstev in so na predpisan 
način letos javili spremembe (v predpisanemu roku oddana zbirna vloga z izpolnjenimi obrazci: A oziroma A1 in 
C); 

b) so v skladu s Pravilnikom o registru pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih (Uradni list RS, št. 4/02) 
pridobili odločbo o vpisu v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih, ko gre za intenzivni sadovnjak; 

 
5. Vloge za dodelitev podpore z vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati najkasneje do 1. 10. 2002 na naslov: 
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis – obnova 
sadovnjakov/oljčnikov«. 
 
6. Sredstva se dodelijo na podlagi pravočasnih, popolnih in utemeljenih vlog z odločbo.  
 
Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
bo vlagatelje, kolikor bodo vloge nepopolne, pozvalo na dopolnitev. Če vloge ne bodo dopolnjene v roku, bodo zavržene.  
 
Vloga je nepopolna tudi, če upravičenec kmetijskega gospodarstva ni vpisal v register kmetijskih gospodarstev in zanj 
letos ni javil sprememb.  
 
II. Kriteriji za dodelitev sredstev 
 
1. Kriteriji za določitev višine podpore so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega razpisa. Priloga I je osnova za 
izpolnjevanje obrazca »Vloga za dodelitev podpore: Obnova sadovnjaka / oljčnika«, ki je kot Priloga II tudi sestavni del 
tega razpisa.  
 
Višina podpore se izračuna tako, kot je navedeno v Prilogi I. Dobljena vsota točk za podporo (T skupaj) se pomnoži z 
vrednostjo točke. Predvidena vrednost točke je 7.000 SIT za jablane in 5.000 SIT za ostale sadne vrste in oljke. 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano lahko v primeru, če bi po končani obravnavi vlog izračunana skupna 
višina sredstev za izplačilo podpore presegala razpoložljiva sredstva, predvidena za ta namen, vrednost točke 
sorazmerno uskladi. 
 
2. Upravičenec ima pravico do podpore do največjih gostot sajenja (največje število sadik na hektar), ki so za 
posamezne sadne vrste in oljke navedene v Prilogi I, ki je sestavni del tega razpisa. Če upravičenec obnavlja sadovnjak 
oziroma oljčnik z večjo gostoto sajenja, pridobi podporo le do navedenih največjih gostot. 
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3. Upravičenec ima pravico do podpore v primeru, če ima skupaj z obnovljeno površino: 
- jablana, hruška, breskev, travniški nasad: najmanj 0,6 ha sadovnjakov ene od naštetih sadnih vrst, od tega je velikost 
obnovljene površine sadovnjaka oziroma velikost površine novega nasada te sadne vrste vsaj 0,2 ha (če že ima 
obstoječi sadovnjak iste sadne vrste), oziroma najmanj 0,4 ha (če gre za prvo sajenje nasada); 
- oljke: najmanj 0,2 ha oljčnikov, od tega je velikost obnovljene površine oljčnika oziroma velikost površine novega 
oljčnika vsaj 0,1 ha; 
- češnje in višnje: najmanj 0,06 ha sadovnjaka češenj oziroma višenj, od tega je velikost obnovljene površine oziroma 
velikost površine novega nasada vsaj 0,06 ha; 
- ostale sadne vrste: najmanj 0,2 ha sadovnjaka obravnavane sadne vrste, od tega je velikost obnovljene površine 
sadovnjaka oziroma velikost površine novega nasada te sadne vrste vsaj 0,2 ha. 
Skupna površina sadovnjakov se v primeru intenzivnih sadovnjakov ugotavlja glede na dodeljene identifikacijske številke 
sadovnjakov, to je MID sadovnjaka, ki jo/jih je upravičenec pridobil z odločbo o vpisu v register pridelovalcev sadja v 
intenzivnih sadovnjakih; v primeru oljčnika oziroma travniškega sadovnjaka se skupna površina lahko ugotavlja glede na 
podatke na fotokopiji obrazca »Podatki o oljčniku / travniškem sadovnjaku«, ki je priloga k zbirni vlogi za uveljavitev 
sredstev za trajne nasade po ukrepih SKOP, če jih je upravičenec v letu 2002 uveljavljal, če pa te podpore ni uveljavljal, 
glede na podatke na obrazcih »Podatki o oljčniku / travniškem sadovnjaku«, ki so kot Priloga III sestavni del tega 
razpisa. 
 
4. Pri obnovi sadovnjaka oziroma oljčnika, ne pa tudi travniškega sadovnjaka, morajo biti zastopane sorte sadnih vrst, ki 
so priporočene za pridelovanje v Sloveniji in so uvrščene v sadni izbor za Slovenijo. Izjemoma lahko upravičenec 
uveljavlja podporo za sorte, ki niso v sadnem izboru, če si predhodno pridobi pozitivno mnenje Kmetijskega inštituta 
Slovenije za introdukcijo sorte. 
 
5. Obnova sadovnjaka oziroma oljčnika ne sme biti v nasprotju z občinskim prostorskim planom. V primeru, da obnova 
sadovnjaka oziroma oljčnika pomeni tudi poseg v prostor v smislu Zakona o kmetijskih zemljiščih in predpisov, ki urejajo 
posege v prostor (terasiranje in utrjene poti), mora biti obnova v skladu z občinskim prostorskim planom, posameznik pa 
mora pridobiti ustrezno dovoljenje za poseg v prostor (priglasitev del oziroma lokacijsko dovoljenje). Če obnova pomeni 
poseg v prostor in je obnova na strnjeni površini, ki je večja ali enaka 4 ha, mora v skladu z Uredbo o vrstah posegov v 
okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje, upravičenec predhodno izvesti še presojo vplivov na okolje.  
 
III. Vsebina zahtevka 
 
1. Za dodelitev podpore za obnovo sadovnjakov in oljčnikov mora biti zahtevek vložen na izpolnjenem obrazcu "Vloga za 
dodelitev podpore: Obnova sadovnjaka / oljčnika", ki je kot Priloga II skupaj z navodili za izpolnjevanje sestavni del tega 
razpisa. 
Obrazec je na voljo pri območnih enotah kmetijsko svetovalne službe. 
 
2. Izpolnjenemu obrazcu je treba priložiti: 
- v primeru intenzivnih sadovnjakov: kopijo odločbe o vpisu v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih;  
- v primeru oljčnikov in travniških sadovnjakov: 
   - če je upravičenec v letu 2002 uveljavljal sredstva za trajne nasade po ukrepih SKOP, fotokopijo obrazca »Podatki o 
oljčniku / travniškem sadovnjaku«, ki je priloga k zbirni vlogi za uveljavitev sredstev za trajne nasade po ukrepih SKOP, 
   - če upravičenec te podpore v letu 2002 ni uveljavljal, pa izpolnjen obrazec »Podatki o oljčniku / travniškem 
sadovnjaku«, ki je Priloga III tega razpisa; 
- originalen račun za nakup sadnih sadik ali kopijo računa z originalnim žigom in podpisom prodajalca, z datumom od 
1. 10. 2001 do najkasneje 24. 5. 2002, razen pri ukoreninjenih potaknjencih ameriške borovnice, kjer so računi lahko 
datirani od 1. 1. 2001 naprej (posebna vzgoja sadik); na računu mora biti originalno napisana številka deklaracije, 
oziroma jo lahko prodajalec naknadno napiše in le-to potrdi z originalnim žigom in podpisom; 
- kopijo katastrskega načrta z šrafirano parcelo oziroma delom parcele ter podčrtano parcelno številko na kateri bo 
potekala obnova;   
- zemljiškoknjižni izpisek, če je iz njega razvidna tudi površina parcele, ali izpis iz katastra za parcele, kjer poteka obnova 
(v primeru lastništva lahko tudi posestni list) vključno z zemljiškoknjižnim izpiskom. Izpis iz katastra in zemljiškoknjižni 
izpisek v času vložitve zahtevka ne smeta biti starejša od šestih mesecev. Zemljiškoknjižnega izpiska ni potrebno poslati 
za tista zemljišča, ki so v najemu od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov; 
- če upravičenec ni lastnik zemljišča, mora poleg dokumentov lastnika iz prejšnje alinee priložiti tudi kopijo pogodbe o 
zakupu zemljišča za najmanj 10 let in soglasje lastnika in solastnikov, da dovoljujejo obnovo; pogodba o zakupu 
zemljišča in soglasje lastnika in solastnikov sta potrebna tudi v primeru, če sta lastnik in najemnik v ožjem sorodstvenem 
razmerju; če je upravičenec solastnik zemljišča, mora za ostale solastnike s katerimi je v sorodu v prvem dednem redu 
poleg dokumentov iz prejšnje alinee priložiti tudi soglasje, da dovoljujejo obnovo sadovnjaka oziroma oljčnika; za 
solastnike s katerimi ni v sorodu v prvem dednem redu, mora soglasju priložiti tudi kopijo pogodbe o zakupu zemljišča za 
najmanj 10 let;  
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- izjavo občine, da obnova ni v nasprotju z občinskim planom (če obnova ne vsebuje posega v prostor) ali izjavo občine, 
da je obnova v skladu s prostorskim planom, če je to potrebno; 
- odločbo o priglasitvi del oziroma lokacijsko dovoljenje, če gre za poseg v prostor; 
- izjavo Ministrstva za okolje in prostor, da je opravljena presoja vplivov na okolje, če obnova pomeni poseg v prostor in 
je obnova enaka 4 ha ali več. 
- izjavo upravičenca, da bo sadovnjak/oljčnik, za katerega je prejel podporo, obdeloval v skladu z dobro kmetijsko prakso 
vse do običajnega izteka življenjske dobe sadovnjaka/oljčnika. 
 
IV. informacije 
 
Vse informacije o razpisu lahko dobite pri naslednjih svetovalcih, ki pripravijo tudi del dokumentacije za razpis: 
 

Ime in priimek Sedež  Telefon 
Miran Torič Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota 
Oddelek za kmetijsko svetovanje Murska Sobota 
Rade Pušenjaka 8, 9240 Ljutomer 

02/584-98-60 
02/539-14-10 

Iris Škerbot Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Celje 
Enota za kmetijsko svetovanje Šoštanj 
Trg svobode 5, 3325 Šoštanj 

03/897-15-70 

Mitja Dimec Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Celje 
Oddelek za kmetijsko svetovanje Celje 
Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje 

03/490-75-80 

Mira Vrisk Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Celje 
Enota za kmetijsko svetovanje Žalec  
Žalskega tabora 1, 3310 Žalec 

03/710-17-80 

Jožica Slatinek Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Celje 
Enota za kmetijsko svetovanje Slovenske Konjice  
Oplotniška c. 1, 3210 Slovenske Konjice 

03/759-18-50 
 

Vojko Grdina Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Celje 
Enota za kmetijsko svetovanje Šentjur  
Kvedrova 14a, 3230 Šentjur 

03/749-10-62 

Marija Lorger Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Celje 
Enota za kmetijsko svetovanje Šmarje pri Jelšah  
Šmarje pri Jelšah 154, 3240 Šmarje pri Jelšah 

03/818-30-44 

Zlatka Gutman-Kobal  
Andrej Soršak   
 
Branka Kac   
Irena Merc  
Marjeta Miklavc 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor 
Oddelek za kmetijsko svetovanje Maribor  
Vinarska 14, 2000 Maribor 

02/228-49-17 
02/228-49-17 

 
02/228-49-49 
02/228-49-49 
02/228-49-48 

Andrej Rebernišek Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj 
Oddelek za kmetijsko svetovanje Ptuj  
Ormoška c. 28, 2250 Ptuj 

02/749-36-29 

Marjan Ivančič Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj 
Enota za kmetijsko svetovanje Ormož 
Ptujska c. 12, 2270 Ormož 

02/744-28-20 

Marjan Senekovič  
Cvetka Bunderla                               
Franci Ornik 
 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj 
Enota za kmetijsko svetovanje Lenart  
Kraigharjeva 19, 2230 Lenart 

02/729-09-40 

Srečko Rajh Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj 
Enota za kmetijsko svetovanje Slovenska Bistrica  
Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slov. Bistrica 

02/843-01-30 
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Matjaž Vojtkovszky  
Branka Radej Koren 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto 
Enota za kmetijsko svetovanje Krško  
Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško 

07/490-22-10 
07/490-22-14 

Vinko Brkovič  
Erika Orešek 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto 
Enota za kmetijsko svetovanje Brežice  
Cesta prvih borcev 41, 8270 Brežice 

07/496-11-65 
07/496-64-80 

Franci Živič  
Slavica Kranjec Mirt 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto 
Enota za kmetijsko svetovanje Sevnica  
Glavni trg 27, 8290 Sevnica 

07/816-51-30 
07/814-17-25 

Katica Kregar Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto 
Enota za kmetijsko svetovanje Novo mesto  
Ragovo 7 (Graben), 8000 Novo mesto 

07/332-19-44 

Katarina Vovk Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto 
Enota za kmetijsko svetovanje Straža  
Na žago 3, 8351 Straža 

07/308-38-15 

Hrovat Mojca Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto 
Enota za kmetijsko svetovanje Šentjernej  
Trubarjeva 5, 8310 Šentjernej 

07/393-27-95 

Ana Bahor Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto 
Enota za kmetijsko svetovanje Metlika  
Na Obrh 2, 8330 Metlika 

07/305-85-85 

Ana Strugar Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto 
Enota za kmetijsko svetovanje Črnomelj  
Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj 

07/305-62-10 

Anja Mežan Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Enota za kmetijsko svetovanje Trebnje  
Baragov trg 3, 8210 Trebnje 

07/346-06-75 

Janez Gačnik Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto 
Oddelek za kmetijsko svetovanje  
Gubčeva  15, 8000 Novo mesto 

07/373-05-80 

Alenka Caf Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
Oddelek za kmetijsko svetovanje  
Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana 

01/252-82-06 

Vojko Bizjak 
 
 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
Enota za kmetijsko svetovanje Litija  
Jerebova, 1270 Litija 

01/899-50-13 

Andreja Jenko Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
Enota za kmetijsko svetovanje Moste-Polje 
C. 2. grupe odredov 43, 1000 Ljubljana 

01/542-97-72 

Mojca Lovšin Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
Enota za kmetijsko svetovanje Medvode  
Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode 

01/361-82-87 

Vesna Velikonja Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
Enota za kmetijsko svetovanje Gabrovka 
Gabrovka 7, 1274 Gabrovka 

01/897-12-11 
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Tone Zavodnik Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
Enota za kmetijsko svetovanje Podpeč  
Podpeč 42a, 1352 Preserje 

01/363-13-50 

Darja Janežič 
Darka Zupanc-Puš 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
Enota za kmetijsko svetovanje Ivančna Gorica 
Ul. II. Grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica 

01/786-93-15 

Nada Grešak Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
Enota za kmetijsko svetovanje Trbovlje 
Gimnazijska 22a, 1420 Trbovlje 

03/563-43-80 

Janez Ocepek Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
Enota za kmetijsko svetovanje Moravče 
Vegova 7, 1251 Moravče 

01/723-51-16 

Tomaž Močnik Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
Enota za kmetijsko svetovanje Lukovica 
Lukovica 46, 1225 Lukovica 

01/723-51-16 

Irena Šilc Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
Enota za kmetijsko svetovanje Ribnica 
Šeškova 15, 1310 Ribnica 

01/836-19-27 

Magda Doles Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
Enota za kmetijsko svetovanje Cerknica 
Cesta 4. maja 50, 1380 Cerknica 

 

Olga Oblak Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj 
Oddelek za kmetijsko svetovanje  
Iva Slavca 1, 4000 Kranj 

04/280-46-34 

Branimir Radikon  
Marta Srebrnič 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
Enota za kmetijsko svetovanje Dobrovo 
Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo 

05/395-95-30 

Mojca Mavrič Štrukelj  
Andreja Baša 
 
 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
Enota za kmetijsko svetovanje Bilje  
Bilje 1, 5292 Renče 

05/395-42-63 
05/395-42-63 

Ivan Kodrič Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
Oddelek za kmetijsko svetovanje 
Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica 

05/335-12-11 

Nataša Leban Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
Enota za kmetijsko svetovanje Tolmin  
Rutarjeva 35, 5220 Tolmin 

05/388-28-13 

Vlasta Hvala Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
Enota za kmetijsko svetovanje Idrija 
5282 Cerkno 

05/372-26-40 

Rajko Črv Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
Enota za kmetijsko svetovanje Ajdovščina  
Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina 

05/368-92-10 

Ema Zadel Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
Enota za kmetijsko svetovanje Postojna  
Prečna 1, 6257 Pivka 

05/757-11-70 
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Danijela Volk (do septembra 2002 
jo nadomešča Tadeja Lilič Vičič) 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
Enota za kmetijsko svetovanje Ilirska Bistrica  
Vojkov drevored 14, 6250 Ilirska Bistrica 

05/710-02-61 

Majda Brdnik Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
Enota za kmetijsko svetovanje Sežana  
Sejmiška 1a, 6250 Sežana 

05/734-41-66 

Aleks Dariž Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
Enota za kmetijsko svetovanje Sežana  
Istrska 9, 6240 Kozina 

05/680-11-44 

Elizabeta Bonin  
Janko Brajnik  
Irena Vrhovnik 
Davorin Mrzlič 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
Enota za kmetijsko svetovanje Koper  
Ulica 15.maja 17, 6000 Koper 

05/630-40-60 
05/630-40-60 
05/677-25-03 
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Priloga I: Izračun vsote točk za podporo 
 
 Jablana Hruška Breskev Češnja Marelica Sliva Kaki Aktinidija 

kako-
vost 

neobrašč. 3+,5+ in 
več 

neobrašč. obraščene okulant enoletne Višnja     

g.s. do 5.000 do 5.000 do 4.000 do 4.000 Do 2.000 do 2.000 do 1.000 do 1.000 do 1.200 do 1.200 do 1.500 

s 0,123 0,148 0,143 0,193 0,102 0,158 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 

to 0,510 0,430 0,580 0,450 0,640 0,530 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 

n  100 100 100 100 200 200 250 250 250 250 250 

Tog 1,050 1,050 1,050 1,050 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 

Top 1,100 1,100 1,100 1,100 1,040 1,040 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 

Tiz            

Tzk            

Tn15 1,020 1,020 1,020 1,020 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 

Tn30 1,040 1,040 1,040 1,040 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 

            

 Oljka Leska Kostanj Oreh Travniški Ribez Malina Robida Am. borovnica  

     sadovnjak (rd.,črni)   ukor. potak. sadike  

g.s. do 1.000 do 600 do 200 do 200  70 do 200 do 2.500 do 10.000 do 2.500 do 2.500 do 2.500  

s 0,784 0,158 0,795 0,795 0,245 0,075 0,052 0,075 0,090 0,233  

to 0,360 0,550 0,520 0,520 0,640 0,190 0,080 0,180 0,060 0,03  

n  250 250 250 250 250 75 75 75 100 100  

Tog 1,060 1,080 1,070 1,070 1,080  1,080 1,150 1,130 1,07  

Top 1,025  1,015 1,015 1,02  1,120 1,020 1,080 1,04  

Tiz   1,020 1,020 1,025       

Tzk     1,030       

Tn15 1,015 1,025 1,020 1,020 1,025       

Tn30 1,040 1,050 1,050 1,050 1,050       

 
Legenda: s - faktor sajenja 
  g.s. - gostota sajenja (število sadik  / ha) 
  n - nega do rodnosti 
  S - število točk/ha za sajenje 
  to - faktor težavnosti obnove 
  TO - število točk/ha za težavnost obnove 
  T - osnovno število točk/ha 
  Tskupaj - vsota točk za subvencijo 
 
Koeficienti*: Tog - postavitev ograje 
  Top - postavitev opore 
  Tiz - individualna zaščita 
  Tzk - zaščitna košara 
  Tn15 - nagib 15-30% 
  Tn30 - nagib nad 30% 
  K - kompleksna obnova = 1,15 
 
Izračun vsote točk za subvencijo po sadnih vrstah (Tskupaj): 
 S = s × g.s. + n 
 TO = S × to 
 T = S + TO 
Tskupaj = T × Tog × Top × Tiz × Tzk × Tn15 × Tn30 × K × 0,25 × bruto površina obnove (ha) 
 
* s posameznim koeficientom se množi le, če obnova ustreza kriteriju posameznega koeficienta  
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Priloga II: Vloga za dodelitev podpore: Obnova sadovnjaka / oljčnika 

 
VLOGA ZA DODELITEV PODPORE: OBNOVA SADOVNJAKA / OLJČNIKA 
/Obrazec IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI in pri tem upoštevajte navodila, ki so na hrbtni strani!/ 

1. UPRAVIČENEC: 
KMG-MID:          

 
           

Priimek, ime/naziv upravičenca      Davčna številka 
 
Številka vpisa v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih:  
 
'V letu 2002 sem uveljavljal sredstva za oljčnike / travniške sadovnjake po ukrepih SKOP' (obkrožite): Da Ne 

(Izpolnijo le upravičenci, ki uveljavljajo podporo za obnovo oljčnika ali travniškega sadovnjaka!) 
 
2. PODATKI O OBNOVLJENEM SADOVNJAKU: 

MID sadovnjaka / oljčnika / travniškega sadovnjaka:          
 
Razvrstitev (obkrožite): intenziven travniški z eno sadno vrsto travniški z različnimi sadnimi vrstami oljčnik 
 
Sadna vrsta:  
 
Št. enote rabe in domače ime:     
 
Način pridelave (obkrožite): konvencionalna integrirana ekološka        Gojitvena oblika:  
 
Ekspozicija (obkrožite): J JZ Z SZ S SV V JV O Terase: Da Ne Zaščitna mreža: Da Ne 
 
Namakanje: Da Ne Vrsta namakanja:  
 
SADILNI MATERIAL IN SAJENJE: 

Razdalja sajenja Sorta 
(pri travniškem sad. z 

različnimi sadnimi 
vrstami tudi vrsta) 

Podlaga Kakovost 
sadik 

Število 
sadik Medvrstna 

razdalja (A) 
Razdalja med 

drevesi (B) 
Medvrstna 
razdalja v bloku 
(C) 

Sistem 
sajenja 

(N) 

           ,  m   ,  m   ,  m  
           ,  m   ,  m   ,  m  
           ,  m   ,  m   ,  m  
           ,  m   ,  m   ,  m  
           ,  m   ,  m   ,  m  
           ,  m   ,  m   ,  m  
           ,  m   ,  m   ,  m  
           ,  m   ,  m   ,  m  

  SKUPAJ:                       
 
3. PODATKI O OBNOVI (izpolni predstavnik kmetijsko svetovalne službe!): 

         Da Ne 
Leto:        Kompleksna:   
Nagib:   %    Ograja:   
Bruto površina:    ,   ha  Opora:   
Neto površina:    ,   ha  Individualna zaščita:   
         Zaščitna košara:   
 
Kmetijski svetovalec:  Podpis km. svetovalca:  
 
Datum:   /   / 2 0 0 2 
     dan            mesec 

4. IZJAVE upravičenca: 
1. Za to obnovo oziroma napravo tega sadovnjaka nisem od MKGP prejel še nobenih sredstev. 
2. Sadovnjak je posajen v sadilni sezoni jesen 2001 / pomlad 2002 v skladu s tehnološkimi normativi. 
3. Jamčim za točnost podatkov, navedenih na tem obrazcu. 
4. Strinjam se z delom tega obrazca pod zaporedno številko 3. (Podatki o obnovi). 

 
Datum:   /   / 2 0 0 2       Podpis upravičenca:  
               dan         mesec                                          (za pravne osebe tudi žig) 
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NAVODILA za izpolnjevanje obrazca v Prilogi II: 
 
VLOGA ZA DODELITEV PODPORE: OBNOVA SADOVNJAKA / OLJČNIKA 
 
ad 1. 
Obrazec VLOGA ZA DODELITEV PODPORE:OBNOVA SADOVNJAKA / OLJČNIKA izpolni upravičenec, nosilec/ka 
kmetijskega gospodarstva  
 
Vpiše se: 
- KMG-MID: je identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva, kateremu pripada intenzivni sadovnjak, oljčnik oziroma 
travniški sadovnjak.  
- ime in priimek oziroma naziv upravičenca,  
- davčna številka upravičenca, 
- številka vpisa v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih. 
- izjavo 'V letu 2002 sem uveljavljal sredstva za oljčnike / travniške sadovnjake po ukrepih SKOP'  potrdite oziroma 
zanikajte z obkrožitvijo Da ali Ne le tisti upravičenci, ki po tem javnem razpisu uveljavljate podporo za obnovo oljčnikov 
ali travniških sadovnjakov; ukrepi SKOP (Slovenski kmetijsko okoljski program), so določeni z Uredbo o izvedbi ukrepov 
kmetijske politike za leto 2002 (Ur. list RS, št. 34/02); 
 
ad 2. 
Kot SADOVNJAK se po tem razpisu šteje nasad, v katerem je posajeno sadno drevje ene sadne vrste na strnjeni 
površini, ki ga obdeluje isti obdelovalec in ki ima enotno razvrstitev, način pridelave in sistem poti. V primeru travniškega 
sadovnjaka je lahko v nasadu posajenih več sadnih vrst. 
Obrazec se izpolnjuje le za obnovljeni del sadovnjaka oziroma za nov nasad. 
 
- MID sadovnjaka / oljčnika / travniškega sadovnjaka: v primeru obnove intenzivnega sadovnjaka je to identifikacijska 
številka sadovnjaka, ki ste jo pridobili z odločbo o vpisu v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih. Če je 
nov nasad oziroma obnovljeni nasad del že obstoječega sadovnjaka, vpišite MID le-tega sadovnjaka; v primeru obnove 
oljčnika ali travniškega sadovnjaka je to identifikacijska številka oljčnika ali travniškega sadovnjaka, ki ste jo prejeli na 
predtiskanem obrazcu »C« – PODATKI O OLJČNIKU / TRAVNIŠKEM SADOVNJAKU, če ste v letu 2002 uveljavljali 
sredstva za oljčnike oziroma travniške sadovnjake po ukrepih SKOP; če te MID številke še niste prejeli ali če teh 
sredstev po ukrepih SKOP sploh niste uveljavljali, pustite okenca prazna; 
- razvrstitev: obkrožite 'intenziven' v primeru, da je nasad posajen po sistemu, ki omogoča upoštevanje sodobnih 
tehnologij intenzivne pridelave. Travniški sadovnjak je sadovnjak visokodebelnih sadnih dreves na bujni podlagi, katerih 
najmanjša gostota je 70 dreves/ha, največja pa ne presega 200 dreves/ha. Če je v travniškem sadovnjaku zastopana le 
ena sadna vrsta, obkrožite 'travniški z eno sadno vrsto', če pa je v travniškem nasadu več vrst sadnih rastlin, obkrožite 
'travniški z različnimi sadnimi vrstami'. Če je nasad oljčnik, obkrožite možnost 'oljčnik'. 
- sadna vrsta: vpišite eno od sadnih vrst iz Priloge I: jablana, hruška, breskev, češnja, višnja, marelica, sliva, kaki, 
aktinidija, oljka, leska, kostanj, oreh, ribez, malina, robida ali ameriška borovnica; v primeru travniškega sadovnjaka z 
različnimi sadnimi vrstami se vpišejo vse zastopane sadne vrste v tem sadovnjaku; 
- številka enote rabe in domače ime: prepišite z obrazca »C«-PODATKI O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH V UPORABI ZA 
LETO 2001, ki je osnovni obrazec k zbirni vlogi za uveljavljanje podpor po uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za 
leto 2002 (Ur. list RS, št. 34/02), številko enote rabe in domače ime kmetijskega zemljišča, kjer so parcele, na katerih je 
intenzivni sadovnjak, oljčnik ali travniški nasad . 
- način pridelave: ustrezno obkrožite: konvencionalna ali integrirana ali ekološka. 
- gojitvena oblika: vpišite eno izmed naslednjih možnosti: piramida, kotel, palmeta, vilasta palmeta, vretenasti grm, oblika 
Y, oblika V, vitko vreteno, zelo vitko vreteno, navpični kordon, grm, latnik. 
- ekspozicija: ustrezno obkrožite: J-jug, JZ-jugozahod, Z-zahod, SZ-severozahod, S-sever, SV-severovzhod, V-vzhod, 
JV-jugovzhod. V primeru ravnine, ko je nagib 0%, se obkroži ekspozicija 0. 
- terase: obkrožite dejansko stanje.  
- zaščitna mreža: obkrožite, ali je sadovnjak zavarovan proti toči z  zaščitno mrežo ali ne. 
- namakanje: ustrezno obkrožite in v primeru, da je sadovnjak namakan, označite opisno. Možnosti so: kapljično, 
oroševanje, mikrooroševanje, drugo. 
 
SADILNI MATERIAL IN SAJENJE: 
- sorta: vpiše se celo ime sorte ( npr. elstar elshof, zlati delišes klonB, istrska belica); v primeru travniškega sadovnjaka z 
različnimi sadnimi vrstami sorte razvrstite po sadnih vrstah – poleg sorte vpišite tudi sadno vrsto; 
- podlaga: vpiše se ime podlage, če le te ni, se vpiše  'lastne korenine'; 
- kakovost sadik: le pri sadikah jablan, hrušk, breskev in ameriških borovnic se v skladu s Prilogo I vpiše kakovost sadik; 
pri ostalih sadnih vrstah se pusti prazno; 
- število sadik: vpiše se število sadik, posajenih na tej površini (ne na hektar!); 
- razdalja sajenja: vpiše se medvrstna razdalja x razdalja med drevesi; v primeru, da je sadovnjak večvrsten, se vpiše 
tudi medvrstna razdalja v bloku; 
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- sistem sajenja: vpiše se ena izmed naslednjih možnosti: enovrstni, dvovrstni, trovrstni, štirivrstni oziroma večvrstni 
sistem sajenja. 
 
ad 3. 
To točko izpolni predstavnik kmetijsko svetovalne službe, ki s podpisom jamči za točnost navedenih podatkov. 
 
- leto  sajenja: vpiše se prvo leto vegetacije (letnica v celoti, npr.2002)  
- nagib: vpiše se dejanski nagib sadovnjaka, ki se obnavlja (v %). 
- Bruto površina je vsa površina obnovljenega sadovnjaka z obračališči, potmi, nasipi in drugimi pomožnimi zemljišči; 
ujemati se mora z vsoto površin po posameznih dejanskih rabah parcel, na katerih leži obnovljeni sadovnjak; vpiše se v 
hektarjih na dve decimalki natančno; 
- Neto površina je površina, kjer so dejansko posajena sadna drevesa. Ujemati se mora z izračunom neto površine iz 
števila sadik in razdalj sajenja 
 
Izračun neto površine: 
PN = neto površina (m2)                                        enovrstni sistem sajenja: A x B x št. sadik 
A = medvrstna razdalja (m)    
B = razdalja med drevesi (m)  
C = medvrstna razdalja v bloku (m)          dvo oz. večvrstni sistem sajenja: (A + (N - 1) x C) x B   x   št. sadik 
N = sistem sajenja (1, 2, 3,…) 

  P1 = 
 
 
PN  = 

               N 
     
Bruto in neto površina se lahko med seboj razlikujeta kot sledi: 
- pri nagibu 0-15% za do 10%              pri nagibu 16-50% za do 25%                   pri nagibu 51% in več za do 30%. 
 
Obnova je kompleksna v primeru, da je zaokrožena in da se naenkrat na strnjeni površini obnavlja najmanj 2 ha 
sadovnjaka, s tem, da se enotno izvajajo zemeljska dela in poti, kar omogoča nadaljnjo skupno obdelavo. 
 
Težavnost obnove je lahko povečana, če je pri obnovi  oziroma novem nasadu sadovnjaka uporabljena ograja, opora ali 
individualna zaščita, zaščitna košara (pri travniških nasadih) ali če je nagib terena večji od 15% oziroma večji od 30%. Pri 
vsaki od naštetih možnosti se obkroži da ali ne. 
 
ad 4. 
Pod to točko je izjava nosilca kmetijskega gospodarstva in njegov podpis (v primeru pravnih oseb tudi žig). 
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Priloga III: Podatki o oljčniku / travniškem nasadu 

 
  
 
PODATKI O OLJČNIKU / TRAVNIŠKEM SADOVNJAKU 
/Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami in upoštevajte navodila na hrbtni strani obrazca!/ 
 
I. UPRAVIČENEC (nosilec-ka kmetijskega gospodarstva) 
 
KMG-MID:          

 
           

Priimek, ime/naziv upravičenca      Davčna številka 
 
 
II. PODATKI O OLJČNIKU / TRAVNIŠKEM SADOVNJAKU 
 
MID oljčnika / travniškega sadovnjaka:          

 
Vrsta nasada 
(Označite z X):   Oljčnik   Travniški sadovnjak z eno 

sadno vrsto 
  Travniški sadovnjak z različnimi sadnimi 

vrstami 
 
Številka enote rabe:    Domače ime:  
 
Površina bruto:     ,   ha Površina neto:    ,   ha 
 
SADILNI MATERIAL IN SAJENJE: 

Razdalja sajenja Sorta 
(pri travniškem 
sadovnjaku z 

različnimi sadnimi 
vrstami tudi vrsta) 

 
Podlaga 

 
Leto 

sajenja 

 
Število 
sadik 

Medvrstna 
razdalja 

(A) 

Razdalja med 
drevesi 

(B) 

Medvrstna 
razdalja v bloku 

(C) 

 
Sistem 
sajenja 

(N) 

           ,  m   ,  m   ,  m  
           ,  m   ,  m   ,  m  
           ,  m   ,  m   ,  m  
           ,  m   ,  m   ,  m  
           ,  m   ,  m   ,  m  
           ,  m   ,  m   ,  m  
           ,  m   ,  m   ,  m  
           ,  m   ,  m   ,  m  
  SKUPAJ

: 
                      

 
 

Podpisani-a s podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov, navedenih na tem obrazcu in dovoljujem njihovo 
uporabo za namene izpeljave in analize ukrepov kmetijske politike Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Statističnemu uradu RS. 

 
 

Datum:   /   / 2 0 0 2 Podpis upravičenca:  
               dan         mesec                                                (za pravne osebe tudi žig) 
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NAVODILA za izpolnjevanje obrazca v Prilogi III: 
 
 »PODATKI O OLJČNIKU / TRAVNIŠKEM SADOVNJAKU« 
 
Obrazec izpolnjujejo le tisti upravičenci, ki v letu 2002 niso uveljavljali sredstev za oljčnike oziroma travniške sadovnjake 
po ukrepih SKOP (Slovenski kmetijsko okoljski program), ki so določeni z Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za 
leto 2002 (Ur. list RS, št. 34/02); ti podatki se potrebujejo za določitev skupne površine oljčnikov ali travniških 
sadovnjakov, s katerimi upravlja določen upravičenec, saj je v tem javnem razpisu določena spodnja meja za skupno 
površino oljčnikov oziroma sadovnjakov ene vrste (za oljčnike in travniške sadovnjake je to 0,2 ha). 
Obrazec se izpolnjuje za vsak oljčnik oziroma travniški sadovnjak posebej. Kolikor ni dovolj prostora za vpis podatkov o 
sadni vrsti, sorti, številu dreves posamezne sorte, podlagi in letu sajenja, izpolnite več obrazcev »PODATKI O 
OLJČNIKU / TRAVNIŠKEM SADOVNJAKU« in označite številke strani (v spodnjem desnem robu obrazca). 

ad 1. 
 
UPRAVIČENEC (nosilec-ka kmetijskega gospodarstva) 
Vpiše se: 
- KMG-MID: je identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva, kateremu pripada intenzivni sadovnjak, oljčnik oziroma 
travniški sadovnjak.  
- ime in priimek oziroma naziv upravičenca,  
- davčna številka upravičenca. 
 
ad 2. 
 
PODATKI O OLJČNIKU / TRAVNIŠKEM SADOVNJAKU 
MID oljčnika / travniškega sadovnjaka (identifikacijska številka oljčnika / travniškega sadovnjaka): okenca pustite prazna;  
Vrsta nasada: označite z X. Oljčnik je strnjena površina kmetijskih zemljišč zasajena z oljkami. Travniški sadovnjak je 
nasad visokodebelnih sadnih dreves na ustrezni podlagi, katerih najmanjša gostota je 70 dreves/ha, največja pa ne 
presega 200 dreves/ha. Travniški sadovnjak lahko vključuje eno sadno vrsto ali pa različne sadne vrste. Travniški 
sadovnjak z različnimi sadnimi vrstami lahko vključuje dve ali več različnih sadnih vrst.  

Številka enote rabe: prepišite iz obrazca »C« - PODATKI O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH V UPORABI ZA LETO 2002.  

Domače ime: prepišite domače ime enote rabe iz obrazca »C« - PODATKI O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH V UPORABI 
ZA LETO 2002. 

Površina bruto: vpišete samo v primeru, če izpolnjujete obrazec »PODATKI O OLJČNIKU / TRAVNIŠKEM 
SADOVNJAKU« za oljčnik, v primeru travniškega sadovnjaka okenca pustite prazna. Bruto površina oljčnika je vsa 
površina oljčnika z obračališči, potmi, nasipi in drugimi pomožnimi zemljišči (dejanska raba). Podatek o bruto površini 
prepišite iz obrazca »C« - PODATKI O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH V UPORABI ZA LETO 2002. Ujemati se mora z vsoto 
površin dejanske rabe parcel, navedenih na obrazcu »C« - PODATKI O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH V UPORABI ZA 
LETO 2002 (vsoto površin posameznih parcel, na katerih leži oljčnik). 

Površina neto: vpišete, če izpolnjujete obrazec »PODATKI O OLJČNIKU / TRAVNIŠKEM SADOVNJAKU« za oljčnik ali 
travniški sadovnjak. Neto površina je površina nasada, na kateri so oljke ali sadna drevesa dejansko posajena. V primeru 
oljčnika se mora vpisana neto površina ujemati z izračunom neto površine iz števila dreves in razdalje sajenja. Za 
travniški sadovnjak pa neto površina predstavlja vsoto površin posameznih parcel, na katerih so sadna drevesa 
posajena. 

SADILNI MATERIAL IN SAJENJE: 
- sorta: vpiše se celo ime sorte ( npr. elstar elshof, zlati delišes klonB, istrska belica); v primeru travniškega sadovnjaka z 
različnimi sadnimi vrstami sorte razvrstite po sadnih vrstah – poleg sorte vpišite tudi sadno vrsto; 
- podlaga: vpiše se ime podlage, če le te ni, se vpiše  'lastne korenine'; 
- leto sajenja: vpišite prvo leto vegetacije (na primer: 1995) 
- število sadik: vpiše se število sadik, posajenih na tej površini (ne na hektar!); 
- razdalja sajenja: vpiše se medvrstna razdalja x razdalja med drevesi; v primeru, da je sadovnjak večvrsten, se vpiše 
tudi medvrstna razdalja v bloku; 
- sistem sajenja: vpiše se ena izmed naslednjih možnosti: enovrstni, dvovrstni, trovrstni, štirivrstni oziroma večvrstni 
sistem sajenja. 
S podpisom obrazca (v primeru pravnih oseb tudi žig), nosilec-ka kmetijskega gospodarstva jamči za točnost in 
resničnost podatkov, navedenih na obrazcu in dovoljuje njihovo uporabo za namene izpeljave in analize ukrepov 
kmetijske politike Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter 
Statističnemu uradu RS. 

Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 
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Št. 412- 44/2002 Ob-76507
Na podlagi Uredbe o določitvi carinskih

kvot za leto 2002 po splošnem sporazumu
o carinah in trgovini (GATT) (Uradni list RS,
št. 111/01) in na podlagi 6. člena Uredbe
o načinu delitve količin blaga v okviru carin-
skih kvot (Uradni list RS, št. 107/01 in
67/02) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

razpis
za razdelitev dela carinskih kvot, ki se
deli po metodi dražbe pravic do uvoza

blaga v okviru carinskih kvot v skladu z
Uredbo o določitvi carinskih kvot za

leto 2002 po splošnem sporazumu o
carinah in trgovini (GATT)

I. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (v nadaljnjem besedilu ministrs-
tvo), objavlja v skladu s prilogo 1 Uredbe o
določitvi carinskih kvot za leto 2002 po splo-
šnem sporazumu o carinah in trgovini
(GATT) (Uradni list RS, št. 111/01) nasled-
nje količine blaga, ki se razdelijo po sistemu
dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carin-
skih kvot.

Tarifna oznaka Poimenovanje Količina (t) Obdobje (rok) uvoza

1001 Pšenica in soržica
1001 90 - Drugo:

- - druga pira, navadna
pšenica in soržica

1001 90 99 - - - drugo 40.000 do: 31. 12. 2002
1101 00 Pšenična ali moka iz

mešanice žit na podlagi
pšenice 6.000 do: 31. 12. 2002
- Pšenična moka:

1101 00 11 - - iz trde pšenice (Triticum durum)
1101 00 15  - - iz navadne pšenice ali pirjevice

II. Vlagatelji vložijo prijave za dodelitev ko-
ličin pšenice oziroma pšenične moke v okvi-
ru posamezne carinske kvote v roku 15 dni
po objavi tega razpisa. Prijave se vlagajo pri
Agenciji Republike Slovenije za kmetijske tr-
ge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).

Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki
izpolnjujejo pogoj, določen v drugem od-
stavku 9.a člena Uredbe o načinu delitve
količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni
list RS, št. 107/01 in 67/02).

Vlagatelj mora prijavi priložiti:
– sklenjene pogodbe o odkupu pšenice

letine 2002, pridelane v Republiki Sloveniji;
– izdane račune s strani prodajalca, iz

katerih je razvidna količina in cena odku-
pljene pšenice.

Agencija izda vlagatelju potrdilo o dode-
ljeni količini pšenice oziroma pšenične mo-
ke v roku 8 dni od končane izbire.

Uvoz dodeljene količine pšenice oziro-
ma pšenične moke je možen le na podlagi
potrdila agencije o dodeljeni količini, ki ga
vlagatelj predloži carinskemu organu skupaj
z deklaracijo za vnos blaga v carinski posto-
pek.

Prijava za dodelitev količin pšenice ozi-
roma pšenične moke mora biti kolkovana z
upravnimi koleki v višini 800 SIT.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 296/2002 Ob-76495
Na podlagi Proračuna RS za leto 2002

(Ur. l. RS, št. 103/01), Zakona o izvrševa-
nju proračuna RS za leto 2002 in 2003 (Ur.
l. RS, št. 102/01), Zakona o javnih finan-
cah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00 in
79/01), Pravilnika o postopkih za izvrševa-
nje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 66/01) in
Programa dela Pospeševalnega centra za
malo gospodarstvo za leti 2002–2003 ob-
javlja Pospeševalni center za malo gospo-
darstvo, Dunajska 156 Ljubljana, v sodelo-
vanju z Ministrstvom za delo, družino in so-

cialne zadeve, Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in Ministrstvom za
gospodarstvo

javni razpis
za sofinanciranje projektov

zagotavljanja enakih možnosti med
spoloma v lokalnem okolju v obdobju

2002–2003
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje pro-

jektov zagotavljanja enakih možnosti med
spoloma za obdobje 2002-2003, ki vklju-
čujejo sofinanciranje stroškov izvedbe raz-
ličnih projektov namenjenih zagotavljanju
povečevanja zaposlitvenih možnosti žensk v
lokalnem okolju.

1.1 Namen
Namen razpisa je ustvarjanja možnosti

za izboljšanje ekonomskega položaja in bolj
enakopravnega položaja žensk v družbi nas-
ploh ter je usmerjen:

– v uveljavljanje politike enakopravnosti
med spoloma,

– odpiranje novih zaposlitvenih priložno-
sti za ženske,

– odpiranje poklicnih horizontov, opo-
gumljanje in usposabljanje žensk za načrto-
vanje njihove poklicne kariere.

PCMG bo na javnem razpisu izbral naj-
več do 10 projektov.

1.2. Upravičeni stroški
PCMG bo izvajalcem sofinanciral izved-

bo projektov, katerih cilj je:
– zmanjšanje razlik med spoloma glede

dostopa na trg delovne sile,
– usklajevanje zahtev dela in družinske-

ga življenja,
– olajšanje ponovnega vstopa na trg de-

lovne sile, s posebnim poudarkom na ciljni
skupini žensk, ki se ponovno zaposlujejo
po daljši odsotnosti,

– spodbujanje samozaposlovanja med
ženskami.

Upravičeni stroški sofinanciranja izved-
be projektov so:

– do 50% stroškov organizacije, vode-
nja in promocije projekta, vendar največ v
višini 10% vrednosti projekta,

– do 50% stroškov izvedbe posamezne-
ga projekta, vendar največ 1,000.000 SIT.

2. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji, ki

izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so pravne ali fizične osebe, ki so re-

gistrirane za opravljanje dejavnosti s po-
dročja razvoja človeških virov (Podjetni-
ško svetovanje in usposabljanje, izobra-
ževanje in usposabljanje) ali nevladne in
neprofitne organizacije (ustanovljene na
podlagi Zakona o ustanovah in Zakona o
društvih),

– so neposredno odgovorni za pripravo
in vodenje projekta in niso v vlogi posredni-
ka,

– imajo trajne in zadostne vire financira-
nja za zagotavljanje nemotenega poteka pro-
jekta,

– (vsaj 50% virov) in so soudeleženi pri
financiranju projekta,

– imajo reference na področju razvoja
človeških virov, svetovanja, izobraževanja,
usposabljanja in zaposlovanja,

– priložijo vso potrebno razpisno doku-
mentacijo,

– imajo poravnane davke in prispevke
določene z zakonom,

– imajo vsaj enega projektnega partner-
ja, ki mora izpolnjevati enake pogoje kot
prijavitelj,

– za isti projekt ne smejo od PCMG pre-
jeti več kot 50% sredstev.

3. Višina sredstev
Orientacijska vrednost sredstev, ki je na

razpolago za sofinanciranje projektov zago-
tavljanja enakih možnosti med spoloma v
lokalnem okolju v letu 2002 znaša
5,500.000 SIT. Sredstva za izvedbo aktiv-
nosti v letu 2003 bodo določena s proraču-
nom za leto 2003. Naročnik bo z izbranimi
izvajalci sklenil pogodbe za leti 2002–2003,
s tem da bo višina sredstev za posamezne
namene v letu 2003 natančneje opredelje-
na v aneksih k pogodbi.

4. Rok izvedbe
Rok izvedbe vseh projektnih aktivnosti in

porabe sredstev je do konca leta 2003.
5. Merila za izbor projektov
Popolne vloge bo ocenila razpisna komi-

sija na podlagi naslednjih meril:

Merilo Točke

kakovost projekta z vidika
celovitosti obravnavanja problemov
ciljne skupine v lokalnem okolju,
jasne utemeljitve namenov in ciljev
projekta, načrtovanih aktivnosti
ter pričakovanih rezultatov projekta 50
kvaliteta vloge z vidika jasnosti,
razumljivosti in realnosti projekta 15
reference prijavitelja in partnerjev 10
finančni načrt z vidika
stroškovne sprejemljivosti,
zagotavljanja deleža drugih
sredstev za izvajanje
projekta, transparentnost
stroškov ter skladnost
s predlaganim načrtom aktivnosti
projekta 25
skupaj 100



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 77 / 30. 8. 2002 / Stran 6223

6. Način prijave in razpisni rok
Prijavitelji morajo popolne vloge, v skla-

du s prejetimi navodili iz razpisne dokumen-
tacije poslati priporočeno na naslov: Po-
speševalni center za malo gospodarstvo,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana, do vključno
petka, 27. septembra 2002 (velja poštni žig
do vključno 26. 9. 2002 ali oddaja v glavno
pisarno Pospeševalnega centra za malo go-
spodarstvo, Dunajska 156, Ljubljana (WTC
8. nadstropje) do 27. 9. 2002 do 14. ure) v
zaprti ovojnici pod oznako: “Ne odpiraj –
vloga na razpis« z navedbo naslova »javni
razpis za sofinanciranje projektov zagotav-
ljanja enakih možnosti med spoloma v lokal-
nem okolju za obdobje 2002–2003« in šte-
vilko objave tega razpisa na prednji ter pol-
nim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Osebno predložene vloge bomo sprejemali
na Pospeševalnem centru za malo gospo-
darstvo vsak delovni dan do 14. ure. Vloge,
ki ne bodo imele oznake oziroma ne bodo
prispele pravočasno, komisija ne bo obrav-
navala in bodo neodprte vrnjene prijavite-
ljem.

7. Datum odpiranja
Odpiranje vlog bo v ponedeljek, 30. sep-

tembra 2002, v prostorih PCMG Dunajska
156, Ljubljana.

8. Obveščanje o izboru
Prijavitelji vlog bodo o izboru pisno ob-

veščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in

obrazci) je na voljo na internet naslovu
http://www.pcmg.si ali na sedežu Pospe-
ševalnega centra za malo gospodarstvo, Du-
najska 156, 1000 Ljubljana (8. nadstropje),
vsak delovni dan do 14. ure – tel.
01/589-18-70. Dodatne informacije lahko
potencialni prijavitelji dobijo na elektron-
skem naslovu: karmen.kelher@pcmg.si.

Pospeševalni center
za malo gospodarstvo

Ob-76531
Na podlagi Pravilnika o postopkih za iz-

vrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 66/01 in 53/02) in Pra-
vilnika o dodeljevanju državnih pomoči za
programe kmetijstva v Mestni občini Ljublja-
na (Uradni list RS, št. 63/02), objavlja Me-
stna občina Ljubljana, Mestni trg 1

javni razpis
za dodelitev sredstev za programe

kmetijstva v Mestni občini Ljubljana v
letu 2002

I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev ne-

povratnih sredstev za izvedbo programov
kmetijstva na območju MOL za naslednje
namene:

1. Investicije v kmetijsko pridelavo in pro-
izvodnjo ter dopolnilne dejavnosti

1.1. investicije v zelenjadarsko proizvod-
njo

1.2. investicije v sadjarsko proizvodnjo
1.3. investicije v živinoreji
1.4. investicije za dopolnilne dejavnosti
1.5. programi v konjereji
II.Skupni znesek razpisanih sredstev za

izvedbo programov kmetijstva je
22,500.000 SIT.

Sredstva so zagotovljena v proračunu
MOL na postavkah:

042101 v višini 8,400.000 SIT,
042102 v višini 1,700.000 SIT,
042103 v višini 10,500.000 SIT,
042104 v višini 1,900.000 SIT,
III. Upravičenci
Upravičenci do dodelitve sredstev so fi-

zične osebe, ki imajo stalno prebivališče in
so lastniki najmanj 3 ha obdelovalnih povr-
šin na območju Mestne občine Ljubljana,
opravljajo kmetijsko dejavnost in so vključe-
ne v eno od organizacij kmetijskih proizva-
jalcev (zadruga, društvo, združenje, druge
oblike povezovanja) ter izpolnjujejo druge
pogoje določene po posameznih namenih v
tem javnem razpisu.

Upravičenci do dodelitev sredstev za
programe v konjereji so fizične osebe, ki
opravljajo kmetijsko dejavnost, sodelujejo v
Programu spodbujanja reje konj s krmo pri-
delano na barju in imajo najmanj 2 ha obde-
lovalnih površin na delu Ljubljanskega bar-
ja, ki leži v Mestni občini Ljubljana.

IV. Pogoji in merila pod katerimi se do-
deljujejo sredstva

1. Investicije v kmetijsko pridelavo in pro-
izvodnjo ter dopolnilne dejavnosti

Sredstva za investicije v kmetijsko pride-
lavo in proizvodnjo ter dopolnilne dejavnosti
se dodeljujejo le za investicije začete v letu
2002.

1.1. Investicije v zelenjadarsko proizvod-
njo

Sredstva se dodeljujejo za nakup rastli-
njakov za pridelavo zelenjave.

Višina dotacije znaša do 40% stroškov
nakupa rastlinjakov, vendar največ do
700.000 SIT.

Pogoji za pridobitev sredstev
– rastlinjak mora biti montažno demon-

tažnega tipa, minimalne površine 300 m2,
– vrtnine morajo biti pridelane po metodi

kontrolirane pridelave (ekološko, integrira-
no),

– upravičenec mora biti član organizaci-
je kmetijskih proizvajalcev in imeti z njo skle-
njen dogovor o prodaji pridelka.

Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog:

– ki pridelujejo zelenjavo po ekološki in
integrirani metodi pridelave na varstvenih
pasovih virov pitne vode, in sicer ekološka
pridelava pred integrirano,

– ki so prodali več pridelkov preko orga-
nizacije kmetijskih proizvajalcev (zadruge).

1.2. Investicije v sadjarsko proizvodnjo:
a) postavitev mrež proti toči v obstoječih

sadovnjakih
Sredstva se dodeljujejo za nakup in po-

stavitev mrež proti toči.
Višina dotacije znaša do 40% stroškov

nakupa in postavitve mrež, vendar največ
do 1,500.000 SIT.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti potrjen načrt

za postavitev mreže proti toči v sadovnjakih,
ki ga je izdelala usposobljena organizacija,

– upravičenec mora imeti v lasti nasad
pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali 0,1
ha koščičarjev,

– sadje mora biti pridelano po metodi kon-
trolirane pridelave (ekološko,integrirano),

– upravičenec mora del svoje proizvod-
nje prodajati preko organizacije kmetijskih

proizvajalcev ali biti član sadne ceste med
Javorom in Jančami.

Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog:

– ki pridelujejo sadje na ekološki način,
– ki imajo večje površine pod obstoječi-

mi sadovnjaki.
b) postavitev mrež proti toči ob saditvi

novega sadnega nasada
Sredstva se dodeljujejo za nakup in po-

stavitev mrež proti toči.
Višina dotacije znaša do 40% stroškov

nakupa in postavitve mrež vendar največ do
1,500.000 SIT.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti potrjen načrt

za postavitev mreže proti toči v sadovnjakih,
ki ga je izdelala usposobljena organizacija,

– upravičenec namerava na novo posa-
diti nasad pečkarjev minimalne površine
0,4 ha ali 0,1 ha koščičarjev,

– sadje mora biti pridelano po metodi kon-
trolirane pridelave (ekološko,integrirano),

– upravičenec mora del svoje proizvod-
nje prodajati preko organizacije kmetijskih
proizvajalcev ali biti član sadne ceste med
Javorom in Jančami.

Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog:

– ki bodo pridelovali sadje na ekološki
način,

– ki bodo posadili večji nasad.
c) postavitev tunelov za pridelavo jagod
Sredstva se dodeljujejo za nakup in po-

stavitev tunelov za pridelavo jagod.
Pri ekološki pridelavi višina dotacije zna-

ša do 40%,vendar največ do 400.000 SIT
pri integrirani pridelavi do 30%, vendar naj-
več do 500.000 SIT stroškov nakupa in
postavitve tunela.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti dovoljenje za

izvedbo investicije,
– upravičenec mora pri ekološki pridela-

vi imeti v lasti najmanj 5 arov, pri integrirani
pridelavi pa najmanj 10 arov nasada jagod,

– upravičenec mora del svoje proizvod-
nje prodajati preko organizacije kmetijskih
proizvajalcev ali biti član sadne ceste med
Javorom in Jančami.

Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog:

– ki pridelujejo jagode na ekološki na-
čin,

– ki imajo večje nasade jagod.
1.3. Investicije v živinoreji
a) Za prosto rejo in rejo v boksih z izpusti

za konje hladnokrvnih pasem
Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov

za:
– izdelavo projekta za pridobitev grad-

benega dovoljenja za gradnje ali rekonstruk-
cije hlevov,

– nakup materiala za novogradnjo ali re-
konstrukcijo hlevov,

– nakup materiala za adaptacijo hlevov
iz obstoječe reje v prosto rejo ali v smislu
ureditve dodatnih ležišč ter ureditve izpu-
stov.

Višina dotacije za novogradnje znaša do
500.000 SIT/hlev, za rekonstrukcije ali
adaptacije do 250.000 SIT/hlev.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti ustrezno do-

voljenje za izvedbo investicije,
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– upravičenec mora imeti v obdelavi us-
trezno površino lastnih ali zakupljenih kme-
tijskih površin za neškodljivo uporabo gno-
jevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ
2,5 glavi velike živine na hektar (v nadalje-
vanju:GVŽ/ha), na varstvenih pasovih virov
pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha ter najmanj
2 ha obdelovalnih površin na delu Ljubljan-
skega barja, ki leži v Mestni občini Ljublja-
na,

– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
5 ležišč za kobile v boksih ali v prosti reji z
izpustom.

b) za prosto rejo drobnice
Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov

za:
– izdelavo projekta za pridobitev grad-

benega dovoljenja za gradnje ali rekonstruk-
cije hlevov,

– nakup materiala za novogradnjo ali re-
konstrukcijo hlevov,

– nakup materiala za adaptacijo hlevov.
Višina dotacije za novogradnje znaša do

450.000 SIT/hlev, za rekonstrukcije ali
adaptacije do 230.000 SIT/hlev.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti ustrezno do-

voljenje za izvedbo investicije,
– upravičenec mora imeti v obdelavi us-

trezno površino lastnih ali zakupljenih kme-
tijskih površin za neškodljivo uporabo gno-
jevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5
GVŽ/ha, na varstvenih pasovih virov pitne
vode največ 1,9 GVŽ/ha,

– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
30 ležišč v območjih z omejenimi možnos-
tmi za kmetijsko dejavnost.

c) za prosto rejo govedi (krave molznice,
krave dojilje, kombinirana reja)

Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov
za:

– izdelavo projekta za pridobitev grad-
benega dovoljenja za gradnje ali rekonstruk-
cije hlevov,

– nakup materiala za novogradnjo hle-
vov,

– nakup materiala za rekonstrukcijo hle-
vov,

– nakup materiala za adaptacijo hlevov
iz obstoječe reje v prosto rejo ali v smislu
ureditve dodatnih ležišč ter ureditve izpu-
stov.

Višina dotacije za novogradnje znaša do
1,500.000 SIT/hlev, za rekonstrukcije ali
adaptacije iz obstoječe reje v prosto rejo do
1,000.000 SIT/hlev in za adaptacije hlevov
v smislu ureditve ležišč in ureditve izpustov
do 750.000 SIT/hlev.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti ustrezno do-

voljenje za izvedbo investicije,
– upravičenec mora imeti v obdelavi us-

trezno površino lastnih ali zakupljenih kme-
tijskih površin za neškodljivo uporabo gno-
jevke, gnoja, gnojnice, in sicer največ 2,5
GVŽ/ha, na varstvenih pasovih virov pitne
vode največ 1,9 GVŽ/ha,

– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
15 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki
in 30 ležišč v nižinskem območju za rejo
krav molznic, najmanj 30 ležišč v območjih
z omejenimi dejavniki in 40 ležišč v nižin-
skem območju za kombinirano rejo (molzni-
ce, ml.živina) ter 10 ležišč v območjih z
omejenimi dejavniki za krave dojilje.

Prednost pri dodeljevanju dotacij za na-
mene, določene v točkah 1.3. a), 1.3. b) in
1.3.c) imajo predlagatelji vlog:

– ki izvajajo investicije v hleve primernej-
še fiziološkim in etološkim potrebam živali
ter investicije, ki bodo živalim omogočile
izpust po naslednjem vrstnem redu:

– za rejo konj,
– prosto rejo drobnice,
– prosto rejo govedi (krave molznice,

krave dojilje, kombinirana reja).
1.4. Investicije v dopolnilne dejavnosti
a) turizem na kmetiji
Sredstva se dodeljujejo za:
– nakup notranje opreme sob na že ob-

stoječih turističnih kmetijah z namenom pre-
oblikovanja in nadgradnje v kmetijo z nasta-
nitvijo in prehrano,

– nakup gradbenega materiala in notra-
nje opreme za izgradnjo nove kmetije z na-
stanitvijo in prehrano,

– nakup notranje opreme za izletniške
kmetije (kmetije odprtih vrat),

– nakup gradbenega materiala in notra-
nje opreme za izgradnjo nove izletniške
kmetije (kmetije odprtih vrat).

Višina dotacije znaša do 40% stroškov
nakupa gradbenega materiala in notranje
opreme, vendar največ do 1,500.000 SIT.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti dovoljenje za

opravljanje dopolnilne dejavnosti, če ga ni-
ma, ga mora pridobiti v dveh letih po konča-
ni investiciji,

– objekti, ki so predmet investicije, mo-
rajo izpolnjevati predpisane pogoje za oprav-
ljanje dejavnosti v njih.

Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog, ki bodo zagotovili in imeli
višjo stopnjo realizacije investicije, večje šte-
vilo ležišč, višjo kategorizacijo nastanitvene-
ga obrata, bolj raznovrstno in obsežno ob-
stoječo ali predvideno ponudbo ter ureje-
nost kmetije in okolice pri izletniških kmeti-
jah in kmetijah odprtih vrat.

b) predelava produktov primarne kmetij-
ske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenja-
ve, žit, mleka, mesa in lesa

Sredstva se dodeljujejo za nakup opre-
me in naprav za predelavo.

Višina dotacije znaša do 50% stroškov
nakupa opreme in naprav za predelavo ven-
dar največ do 1,500.000 SIT.

Pogoj za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti dovoljene za

opravljanje dopolnilne dejavnosti, če ga ni-
ma, ga mora pridobiti v dveh letih po konča-
ni investiciji.

Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog:

– ki imajo dovoljenje za opravljanje do-
polnilne dejavnosti,

– ki imajo ustrezno nadgradnjo osnovne
dejavnosti,

– ki imajo predelavo vključeno v različne
programe povezovanja in opravljajo storitve
za druge kmete.

c) domača in umetna obrt
Državne pomoči se dodeljujejo za nakup

materiala in opreme za ureditev prostorov
za opravljanje dejavnosti.

Višina dotacije znaša do 50% stroškov
nakupa materiala in opreme, vendar največ
do 1,000.000 SIT.

Pogoj za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti dovoljenje za

opravljanje dejavnosti, če ga nima, ga mora
pridobiti v dveh letih po končani investiciji.

Pri dodelitvi dotacij imajo prednost pre-
dlagatelji vlog:

– ki imajo dovoljene za opravljanje do-
polnilne dejavnosti,

– ki imajo višjo stopnjo realizacije inve-
sticije.

1.5. Programi v konjereji
Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov

za:
– nakup ali privez plemenskih žrebic hla-

dnokrvnih pasem A rodovnika, B rodovnika
pa le tiste, ki bodo ob sprejemu v rodovnik
zavedene v A rodovnik,

– nakup nevoznih plemenskih kobil hla-
dnokrvnih pasem A rodovnika, starih naj-
manj 3 leta,

– nakup voznih plemenskih kobil hladno-
krvnih pasem A rodovnika, starih najmanj 3
leta,

– nakup vozov ali opreme za vozove ali
konje za organizirano vožnjo z vozovi,

– popravilo vozov ali opreme za vozove
ali konje za organizirano vožnjo z vozovi.

Višina dotacije znaša do 90.000 SIT za
nakup ali privez plemenskih žrebic ter za
nakup nevoznih plemenskih kobil hladno-
krvnih pasem, do 200.000 SIT za nakup
voznih plemenskih kobil, do 40% stroškov
za nakup vozov in opreme za vozove ali
konje vendar največ do 250.000 SIT ter do
40% stroškov za popravilo vozov in opreme
za vozove ali konje vendar največ do 80.000
SIT.

Prednost pri dodeljevanju dotacij za pro-
grame v konjereji imajo predlagatelji vlog za
posamezne namene po naslednjem vrstnem
redu:

– nakup voznih kobil hladnokrvnih pa-
sem,

– nakup ali privez plemenskih žrebic in
nevoznih kobil hladnokrvnih pasem,

– popravilo vozov ali opreme za vozove
ali konje za organizirano vožnjo z vozovi,

– nakup vozov ali opreme za organizira-
no vožnjo z vozovi.

Prednost pri dodeljevanju dotacij za na-
kup voznih kobil hladnokrvnih pasem imajo
predlagatelji:

– ki imajo najmanj eno plemensko vozno
kobilo,

– ki imajo voz in opremo za vožnjo z
vozovi.

Prednost pri dodeljevanju dotacij za na-
kup ali privez plemenskih žrebic hladnokrv-
nih pasem imajo predlagatelji vlog, ki pove-
čujejo stalež žrebic z žrebicami iz rej z ob-
močja Mestne občine Ljubljana.

Prednost pri dodeljevanju dotacij za po-
pravilo vozov in opreme za organizirano vož-
njo z vozovi imajo predlagatelji vlog:

– ki prispevajo večji delež lastnih sred-
stev,

– ki popravljajo voz za prevoz 10 do 15
ljudi.

Prednost pri dodeljevanju dotacij za na-
kup vozov in opreme za organizirano vožnjo
z vozovi imajo predlagatelji vlog:

– ki prispevajo večji delež lastnih sred-
stev,

– ki kupujejo voz za prevoz 10 do 15
ljudi.
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V. Dodatni pogoji in merila
Skupna višina vseh prejetih sredstev iz

proračuna Republike Slovenije, proračunov
lokalnih skupnosti in mednarodnih virov za
posamezne namene iz tega razpisa ne sme
preseči zgornje meje pomoči, določene s
smernicami za državno pomoč v kmetijskem
sektorju (2000/C 28/02).

Če so predložene vloge predlagateljev
za dodelitev državnih pomoči po posamez-
nih namenih enakovredne, ima prednost
predlagatelj, ki do sedaj še ni prejel nobene
podpore iz javnih sredstev in mu je kmetij-
stvo osnovna dejavnost, program z obmo-
čja z omejenimi proizvodnimi dejavniki in
program, v katerem je prejemnik zagotovil
večji delež lastnih sredstev.

VI. Roki do katerega morajo biti porab-
ljena dodeljena sredstva: dodeljena sred-
stva morajo biti porabljena do 15. 11. 2002.

VII. Vloga za dodelitev sredstev in doku-
menacija, ki mora biti priložena k vlogi: vlo-
ga za dodelitev sredstev za investicije v kme-
tijsko pridelavo in proizvodnjo ter dopolnil-
ne dejavnosti (nameni pod točko 1.1, 1.2.a,
1.2.b, 1.2.c, 1.3.a, 1.3.b., 1.3.c, 1.4.a,
1.4.b in 1.4.c) se pripravi na obrazcu »
Obrazec – investicija«. Vlogi je potrebno
priložiti vse dokumente navedene v vlogi.

Vloga za dodelitev sredstev za programe
konjereje (namen pod točko 1.5) se pripra-
vi na obrazcu »Obrazec – vožnja in nakup
kobil«. Vlogi je potrebno priložiti vse doku-
mente navedene v vlogi.

VIII. Rok za predložitev vlog in način nji-
hove oddaje: upravičenci vložijo vloge za
pridobitev sredstev z vsemi potrebnimi do-
kazili v roku 21 dni od dneva objave javnega
razpisa na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za gospodarske dejavnosti in turi-
zem, Zarnikova 3, Ljubljana. Vloga mora biti
v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti
opremljen z naslovom predlagatelja vloge in
označen » Ne odpiraj – vloga na javni razpis
za dodelitev sredstev za programe kmetij-
stva«.

IX. Kraj, čas in oseba pri katerih zainte-
resirani lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: zainteresirani lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo v Službi za kmetijstvo in
upravne zadeve, Oddelka za gospodarske
dejavnosti in turizem, Mestne uprave, Me-
stne občine Ljubljana, Zarnikova 3, v Ljub-
ljani, soba 417, v ponedeljek, sredo in pet-
ek od 8. do 12. ure pri Teodori Makoter ali
Ivki Levatić, oziroma pri lokalnih kmetijskih
svetovalcih.

X. Datum odpiranja vlog in rok v katerem
bodo upravičenci obveščeni o izidu razpisa:
odpiranje vlog bo strokovna komisija opravi-
la dne 27. 9. 2002. Odpiranje vlog ne bo
javno. Prepozno prispele vloge oziroma vlo-
ge, ki bodo neustrezno opremljene se zavr-
že, neutemeljene pa zavrne. Rok za dopol-
nitve nepopolno predložene vloge je 8 dni
od dneva prejema poziva. Nepopolne vlo-
ge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne
dopolni, se zavrže.

Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev
obveščeni s sklepom najpozneje v roku 45
dni od dneva odpiranja vlog.

O dodelitvi sredstev, odloči županja s
sklepom. Upravičenec lahko vloži pritožbo
za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8
dni od prejema sklepa in sicer na naslov

Mestna občina Ljubljana Oddelek za go-
spodarske dejavnosti in turizem, Zarnikova
3. V pritožbi morajo biti natančno opredelje-
ni razlogi, zaradi katerih vlaga pritožbo.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odlo-
ča županja.

XI. Sklenitev pogodbe: medsebojne ob-
veznosti med Mestno občino Ljubljana in
prejemnikom sredstev se uredijo s pogod-
bo.

Mestna občina Ljubljana

Ob-76477

Javni razpis
za izbiro izvajalca del za LOT A1 pri

izgradnji HE Boštanj
1. Naročnik, naslov, telefaks: Holding

Slovenske elektrarne d.o.o., Cesta v me-
stni log 88/a, 1000 Ljubljana,
01/420-57-40.

2. (a) Kraj izvajanja del: gradbišče HE
Boštanj.

(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
pripravljalna dela za izgradnjo HE Boštanj
(izkop gradbene jame, utrjevanje nasipov,
ureditev infrastrukture gradbišča in druga s
tem povezana dela).

(c) Ocenjena vrednost naročila:
950,000.000 SIT.

3. Roki za dokončanje del: 120 dni po
datumu začetka del.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE
Invest d.o.o., Obrežna 170a, 2000 Mari-
bor, telefaks 02/300-58-79, tel.
02/300-55-60, kontaktna oseba: Vili Vin-
diš, univ. dipl. ek.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 9. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije za dobavo opreme in izvedbo del znaša
120.000 SIT (vključno z DDV). Zainteresi-
rani ponudniki morajo ta znesek nakazati na
transakcijski račun HSE d.o.o. št.
04302-0000317271.

Razpisno dokumentacijo je možno dvig-
niti proti predložitvi dokazila o vplačilu.

Na željo lahko razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi po pošti proti predhodni pre-
dložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumen-
tacije. Naročnik ne prevzema nobene od-
govornosti za morebitno izgubo ali zakasni-
tev pošiljke.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 10. 2002 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: HSE Invest d.o.o., Obrež-
na 170a, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 10. 2002 ob 12. uri na sedežu HSE
Invest d.o.o.

7. Garancija za resnost ponudbe: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od neto ponud-
bene cene. Garancija mora biti veljavna še
30 dni po roku veljavnosti ponudbe.

8. Financiranje in plačila: nabava opre-
me bo financirana iz lastnih sredstev naroč-
nika. Plačilni pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponu-
dniki za priznanje sposobnosti: potrebne iz-

kušnje pri podobnih delih in stabilno finan-
čno poslovanje v zadnjih treh poslovnih letih.

10. Merila za dodelitev naročila:
– višina ponudbene cene 70 točk,
– tehnična opremljenost ponudnika 10

točk,
– kadrovska sestava 10 točk,
– reference pri podobnih delih 10 točk.

HSE Invest d.o.o.

Št. 354-2/2002 Ob-76586
V skladu z določili Navodila za oddajo

javnega naročila male vrednosti Občina Je-
senice objavlja

javni razpis
za izdelavo Programa varstva okolja za

Občino Jesenice
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Je-

senice, C. m. Tita 78, 4270 Jesenice.
2. Predmet razpisa: izdelava Programa

varstva okolja za Občino Jesenice, ki je vse-
binsko razdeljen v dva sklopa: Poročilo o
stanju okolja v Občini Jesenice za obdobje
1991–2001 in Program varstva okolja za
Občino Jesenice. Natančnejši opis pred-
meta del je naveden v točki 7. razpisne
dokumentacije. Delo se odda v celoti.

3. Okvirna vrednost naročila: 7,000.000
SIT.

4. Čas izvedbe: oktober 2002 – novem-
ber 2003.

5. Naslov službe in osebe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija in do-
datne informacije: razpisno dokumentacijo
lahko zahtevate od: Občina Jesenice, spre-
jemna pisarna Upravne enote Jesenice.; do-
datne informacije pa od Staše Čelik Janša,
tel. 04/586-92-17.

6. Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: od 2. 9. 2002 do
23. 9. 2002 ob 11.uri.

7. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo v višini
5.000 SIT (z DDV) na podračun enotnega
zakladniškega računa pri Banki Slovenije,
št. 01241-01 0000 7593, Občina Jeseni-
ce, sklicevanje na številko 7130002 – vaša
davčna številka.

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudnik mora posre-
dovati ponudbo do 23. 9. 2002 ob 11. uri,
na naslov Občina Jesenice, C. m. Tita 78,
4270 Jesenice, ali osebno oddati v sobi št.
1, Upravne enote Jesenice, C. m. Tita 78,
4270 Jesenice. Vloga mora biti oddana v
zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena in
označena tako, da je na prednji strani ovoj-
nice navedeno »Ponudba – Ne odpiraj –
program varstva okolja«, na zadnji strani pa
naveden naziv in točen naslov ponudnika.

9. Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Jesenice, sprejemna pi-
sarna Upravne enote Jesenice, soba št. 1.,
C. m. Tita 78, 4270 Jesenice.

10. Javnega odpiranja ponudb ne bo.
11. Navedba finančnih zavarovanj za re-

snost ponudbe: bianco menica, z menično
izjavo in pooblastilo za unovčenje, in sicer v
višini 3% od ponujene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila: 60 dni
po prejemu listine, ki je podlaga za plačilo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih



Stran 6226 / Št. 77 / 30. 8. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: ponudnik v zadnjih 6 mesecih
ne sme biti blokiran in mora s ponudbo
izkazati zadostno poslovno usposobljenost.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: datum do katerega mora
veljati ponudba je 1. 12. 2002 in predvide-
ni datum določitve o sprejemu ponudbe:
27. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: pri oce-
njevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše
ponudbe bodo (ob izpolnjevanju vseh za-
htevanih splošnih in posebnih pogojev) upo-
rabljena naslednja merila:

Merila Vrednost meril

Ponudbena cena razpisanih del 60%
Kakovost koncepta za realizacijo
razpisnih nalog s terminskim planom 25%
Reference ponudnika samo za
področje razpisanih nalog in samo
za obdobje zadnjih treh dopolnjenih
in tekočih let 15%

Merila, način uporabe meril ter pomen
posameznega merila, ki bodo uporabljena
pri ocenjevanju ponudb, so prikazana v toč-
ki 8. razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico, da skle-
ne pred sklenitvijo pogodbe z izbranim po-
nudnikom uskladi vsebino projektne naloge
in terminski plan.

17. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 8. 2002.

Občina Jesenice

Ob-76594
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska

ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

dokumentacije za projekt
“Infrastruktura za ravnanje z odpadki v

Koroški regiji”
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
2. Predmet javnega naročila: izbira izva-

jalca za izdelavo dokumentacije za projekt
Infrastruktura za ravnanje z odpadki v Koro-
ški regiji.

3. Okvirna vrednost javnega naročila zna-
ša 70,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: v letu 2002 in 2003
oziroma skladno z določili pogodb, ki jih bo
Mestna občina Slovenj Gradec sklenila z
izbranimi ponudniki.

5. Pogoji za sodelovanje: izpolnitev pri-
javnega obrazca in priložitev zahtevane do-
kumentacije.

6. Merila za ocenjevanje ponudb:
– reference ponudnika,
– ponudbena cena,
– trajanje razpisanih del.
7. Čas in kraj oddaje ponudb: vloge v

zaprtih ovojnicah (kuvertah) in jasno ozna-
čene z napisom “Javni razpis za izbiro izva-
jalca za izdelavo dokumentacije za projekt
Infrastruktura za ravnanje z odpadki v koro-
ški regiji – Ne odpiraj”, morajo biti predlo-
žene najkasneje do petka, 20. 9. 2002 do
12. ure, na naslov: RRA Koroška d.o.o.,
Koroška cesta 47, 2370 Dravograd. Tako

označene zaprte vloge morajo prispeti na ta
naslov v navedenem roku, ne glede na vrsto
prenosa.

8. Odpiranje ponudb: pravilno označene
in v roku dostavljene ponudbe bodo odprte
dne 20. 9. 2002 ob 13. uri, na naslovu:
RRA Koroška, Koroška c. 47, 2370 Dravo-
grad.

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni s
pisnim sklepom v roku 14 dni po izteku
roka za oddajo ponudbe.

10. Ostale informacije: razpisno doku-
mentacijo je možno prevzeti vsak delovni
dan od dneva objave tega javnega razpisa,
od 9. do 13. ure, v poslovni stavbi A.L.P.
Peca d.o.o., Prežihova 17, 2390 Ravne na
Koroškem. Prijavitelji lahko razpisno doku-
mentacijo naročijo tudi pisno na navedeni
naslov, ali preko e- maila: rra.koroska@al-
ppeca.si., s predhodnim negotovinskim pla-
čilom v višini 5.950 SIT (cena 5.000 SIT +
DDV 950 SIT), virmanskim nakazilom oziro-
ma oznako naziva javnega razpisa na TR
20470-0089859587. Dodatne informacije
o razpisu lahko zainteresirani dobijo pri An-
dreji Placet, tel. 02/821-83-45, faks
02/821-78-61.

11. Datum odposlane objave: 23. 8.
2002.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 765/6-2002/7 Ob-76459
Na podlagi prvega odstavka 46. in 47.

člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 44/97), 51. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 14/95, 70/97, 10/98, 74/98) ter
12. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list
RS, št. 82/98,68/02) objavlja Občina Voj-
nik

javni razpis
za prodajo nezazidanih stavbnih

zemljišč ZN Konjsko
Predmet prodaje je nezazidano stavbno

zemljišče, v ZN Konjsko v velikosti ca.
27.000 m2. Na tem zemljišču je skladno s
sprejetim ZN (Uradni list RS, št.108/01)
predvidena gradnja 25 enodružinskih hiš
(objekti od št. 38 do vključno 62 po ZN
Konjsko).

1. Izklicna cena zemljišča je 21 EUR
za m2 zemljišča (obračuna se protivrednost
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila).

2. Vrednost komunalne opreme do kom-
pleksa: v skladu s sprejetimi prostorskimi
akti in programom komunalnega opremlja-
nja je do kompleksa, ki je predmet prodaje,
zagotovljena naslednja komunalna oprema:
cesta, vodovod in kanalizacija. Vrednost ko-
munalnega prispevka do kompleksa znaša
2.700 SIT/m2. Občina dopušča plačilo de-
la komunalnega prispevka do kompleksa v
obliki izgradnje manjkajoče komunalne
opreme do kompleksa.

Do kompleksa je delno zagotovljena tudi
elektrika in telefon, omogoča se napeljava
plinovoda in kabelske televizije ter javne raz-
svetljave. Vsa ostala komunalna ureditev
kompleksa v skladu z programom opremlja-
nja in sprejetim zazidalnim načrtom je stro-
šek kupca.

Priključna mesta za kompleks bodo do-
ločena v skladu s soglasjem upravljalcev

teh komunalnih vodov in naprav. Prispevki
za priključitev na komunalne vode in napra-
ve so strošek kupca.

V ceni ni zajeto plačilo komunalne opre-
me znotraj območja zazidalnega načrta in
prispevki za priključitev na komunalne na-
prave individualne rabe ter odškodnina za
spremembo namembnosti.

Nepremičnine bodo prepisane na kup-
ca, ko bo podpisana pogodba in kupnina v
celoti plačana. Davek na promet nepremič-
nin, stroške geodetskih odmer, stroške
sklenitve in overitve pogodbe in morebitne
druge stroške plača kupec nezazidanega
stavbnega zemljišča.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne ose-
be s sedežem in firmo v RS in fizične ose-
be, ki so državljani RS.

Rok za sklenitev pogodbe o prodaji neza-
zidanega stavbnega zemljišča je 30 dni po
pravnomočnem sklepu komisije za prodajo
stavbnega zemljišča. Skrajni rok za plačilo
kupnine je 15 dni po podpisu pogodbe. Koli-
kor kupnina ni v roku poravnana se po tem
roku zaračunajo zakonske zamudne obresti.

Stroške za razpisno dokumentacijo
10.000 SIT naj ponudniki poravnajo na po-
dračun občin št. 01339-0100003082 in
ob dvigu predložijo dokazilo o plačilu.

Pisne ponudbe (s prilogami a, b, c) je
potrebno poslati s priporočeno pošiljko po
pošti ali dostaviti osebno na naslov: Občine
Vojnik, Keršova 8, Vojnik, tako da bo pri-
spela po pošti oziroma osebno oddana v
vložišče najpozneje do vključno 30. 9. 2002
do 10. ure z oznako »za javni razpis – Pro-
daja nezazidanega stavbnega zemljišča ZN
Konjsko«.

Ponudbi priložite:
a) potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša

10,000.000 SIT in mora biti nakazana na
podračun Občine Vojnik številka
01339-0100003082 sklic št. 765. Neu-
spelim ponudnikom bomo le-to brezobre-
stno vrnili v 8 dneh po končanem razpisu,
uspelemu pa poračunali pri plačilu cene
zemljišča po pogodbi o prodaji. Če uspeli
ponudnik ne sprejme pogodbe, varščina za-
pade in se mu ne vrne;

b) izjava kupca da bo pričel z gradnjo
objektov najkasneje 1 leto od dneva podpi-
sa pogodbe, rok izgradnje do III gradbene
faze pa je najkasneje v 3 letih po podpisu
pogodbe ter izjava kupca s katero soglaša,
da Občina Vojnik nadzira kvaliteto, način in
potek gradnje komunalne infrastrukture. V
nasprotnem primeru si Občina Vojnik pridr-
žuje pravico odstopiti od pogodbe.

c) potrdilo o državljanstvu za fizične ose-
be oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe.

Prednost bo imel investitor:
– ki bo ponudil višjo ceno,
– ki bo ponudil čim krajši rok za izgrad-

njo objektov.
Odpiranje ponudb bo dne 30. 9. 2002

ob 13. uri v sejni sobi občine Vojnik, Keršo-
va 8.

Pravočasno prispele in vsebinsko ustrez-
ne ponudbe bo odprla Komisija za prodajo
stavbnega zemljišča ter v roku 10 dni po
odpiranju o izboru obvestila vse ponudnike,
ki se bodo nanj prijavili.

Komisija si pridržuje pravico, da ne izbe-
re nobenega ponudnika.
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Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo na Občini Vojnik, tel.
03/780-06-28 ali 03/780-06-33.

Občina Vojnik

Ob-76559
Stol d.d. Kamnik, Ljubljanska 45, 1241

Kamnik,objavlja po sklepu nadzornega sveta

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin
1. Trgovina Interier Kamnik, Korenova

c. 5.
Zgradba Interier Kamnik, parc. št. 456/3

k.o. Šmarca v izmeri 810 m2, zgrajena leta
1972.

Neto koristna površina prostorov je
1537,80 m2, od tega v pritličju z nadstre-
šnico 797,80 m2 in v kleti 740 m2. Predmet
odkupa so tudi naslednja pripadajoča zem-
ljišča v vl. 651 vse k.o. Šmarca: parc. št.
456/2 v izmeri 3104 m2, kar v naravi pred-
stavlja asfaltirano parkirišče pred Interierom,
parc. št. 456/1 v izmeri 3338 m2, kar v
naravi predstavlja del zelenice med vratarni-
co in parkiriščem in parc. št. 456/4 v izmeri
1048 m2, kar v naravi predstavlja zelenico
med ograjo in stavbo Interiera. Skupna po-
vršina vseh zemljišč je 8300 m2. Objekt
trgovine Interier je trenutno še obremenjen
s hipoteko.

Oskrba z energenti (elektrika, ogreva-
nje, voda) je urejena iz družbe Stol Ambienti
d.o.o.

Kupec bo s to družbo uredil oskrbo z
energenti ali pa na svoje stroške organiziral
lastne priključke in merilna mesta.

2. Stolarna
Tovarniška zgradba – Stolarna, parcelna

številka 1446/1, k.o. Podgorje, vl. 1324.
Skupna površina stavbišča je 2540 m2.

Nepremičnino, ki se prodaja v naravi pred-
stavlja del objekta Stolarne v več etažah v
skupni izmeri 2630,7 m2. Predmet prodaje
so naslednje površine po etažah:

medetaža 150 m2 (garderobe,sanitari-
je),

1. nadstropje 645,01 m2,
2. nadstropje 917,55 m2,
3. nadstropje 918,14 m2.
Prostori niso primerni za proizvodnjo s

težko opremo (leseni stropi), dostop možen
s skupnim tovornim dvigalom,oziroma po
stopnišču. Vsak kupec si bo moral za svoje
kupljene prostore preurediti instalacije za
elektriko,ogrevanje in vodo ter si postaviti
ustrezne merilne naprave.

3. Vratarnica
Zgradba vratarnice, parc. št. 1396/2

k.o. Podgorje, vl. 455. Vratarnica se nahaja
na vhodu v območje tovarne Stol na Ljub-
ljanski 45. Neto koristna površina objekta je
33 m2 z nadstrešnico 24,5 m2. Vratarnici
pripada 69 m2 zemljišča na parceli 1396/2
k.o. Podgorje.

4. Kulturni dom Duplica
Kulturni dom na Duplici, Jakopičeva 11,

Kamnik, parc. št. 1420/7 k.o. Podgorje,
stavbišče je v skupni izmeri 869 m2. Pred-
met prodaje je le del zgradbe Kulturnega
doma v izmeri 906,13 m2, od tega v pritličju
569,14 m2,v 1. nadstropju 111,69 m2 in v
kleti 225,3 m3. Predmet prodaje so tudi
naslednja zemljišča v lasti Stola d.d.:

1420/7 stavbišče v izmeri
583,36 m2,1420/18 dvorišče v izmeri
326,43 m2,1419/7 dvorišče v izmeri 65,34
m2, 1420/1 dvorišče v izmeri 4366 m2,
1419/1 dvorišče v izmeri 1161 m2 in
1419/8 dvorišče v izmeri 51 m2 vse k.o.
Podgorje.

Del prostora v Kulturnem domu je zase-
denega (KS Duplica,KD Svoboda,knjižnica,
v eni garsonjeri je najemnica in v kleti Strel-
sko društvo). Kulturni dom se prodaja sku-
paj z opremo.

5. Počitniški objekt, montažna hišica v
Termah Čatež

Montažna hiša tip Smreka št. 121, neto
površine 37,74 m2 je bila zgrajena v letu
1987. Montažna hišica je naprodaj kom-
pletno z opremo.Zemljišče je last Term Ča-
tež,d.d., zato mora kupec z lastnikom zem-
ljišča skleniti pogodbo o najemu zemljišča
in koriščenju storitev v Termah Čatež.

6. Stanovanje
Dvosobno stanovanje v izmeri 55,53 m2,

ki se nahaja v Kamniku,Tunjiška 2b.
Pogoji javnega zbiranja ponudb:
1. Ponudnik je lahko pravna oseba s se-

dežem v RS, ki se izkaže z izpisom iz So-
dnega registra, ki ni starejši od 30 dni ali
fiziča oseba,ki se izkaže s potrdilom o dr-
žavljanstvu.

2. Nepremičnine in oprema so naprodaj
po sistemu “videno – kupljeno”.

3. Ponudba naj vsebuje predmet ponud-
be,ceno in rok plačila, ki ne sme biti daljši
od 15 dni od datuma sklenitve pogodbe.

4. Ponudnik mora plačati varščino kot
jamstvo za resnost ponudbe na transakcij-
ski račun družbe Stol Kamnik,d.d,odprt pri
NLB d.d.,enota Kamnik številka
02312-0014791733 v višini:

Varščina:
K 1: 20,000.000 SIT,
K 2: 9,500.000 SIT za celoto,oziroma

3600 SIT/m2 pri delnem nakupu,
K 3: 230.000 SIT,
K 4: 5,000.000 SIT,
K 5: 200.000 SIT,
K 6: 700.000 SIT.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta

v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnje-
na v roku osmih dni po izboru.

5. Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
poslati v 15 dneh po objavi na naslov Stol
Kamnik,d.d., Ljubljanska cesta 45, Kamnik
pod oznako “Javni razpis – ne odpiraj”!

6. Pisne ponudbe bo pregledala komisi-
ja in vse posameznike o izbiri obvestila v 15
dneh po končanem zbiranju ponudb. Pre-
dnost bo imel ponudnik, ki bo ponudil višjo
ceno.

7. Uspešni ponudnik mora v 8 dneh od
obvestila, da je izbran skleniti kupoprodajno
pogodbo in plačati kupnino v 15 dneh od
sklenitve pogodbe.

8. Če kupec ne bo sklenil pogodbe in
plačal kupnine v dogovorjenih rokih, se šte-
je, da odstopa od nakupa, morebiti že skle-
njena pogodba se šteje za razdrto, plača-
no varščino pa kot skesnino obdrži proda-
jalec.

9. Davek na promet nepremičnin, oziro-
ma DDV za opremo, in vse stroške s preno-
som lastništva plača kupec.Ravno tako pla-
ča kupec stroške za sestavo pogodbe in
notarsko overovitev.

10. Kupljene nepremičnine bodo kupcu
izročene v posest po plačilu celotne kupni-
ne, razen pod 1. točko, ko bo nepremični-
na izročena v roku do 60 dni po plačilu
celotne kupnine.

11. Sočasno s podpisom kupoprodajne
pogodbe za nepremičnine na Ljubljanski 45,
Kamnik, podpiše kupec tudi Dogovor o sku-
pnih varstvenih ukrepih in normativih ter Po-
godbo o uporabi infrastrukture Stol d.d.

12. Prodajalec ni dolžan sprejeti nobe-
ne ponudbe, niti ni dolžan skleniti pogodbe.

13. Dodatne informacije o prodaji ne-
premičnin lahko dobite na tel.
01/83-01-116 ter se dogovorite za ogled.

Stol d.d. Kamnik

Razpisi delovnih
mest

Preklic

Preklicujemo razpis za delovno mesto
direktorja Sveta javnega zavoda Cene Štu-
par - Centra za permanentno izobraževanje,
Ljubljana, objavljen v Uradnem listu RS, št.
64-66 z dne 26. 7. 2002, Ob-74904.

Uredništvo

Ob-76584
Svet javnega zavoda Cene Štupar - Cen-

tra za permanentno izobraževanje, Vojkova
cesta 1, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno
mesto

direktorja.
Kandidati morajo izpolnjevati splošne za-

konske pogoje v skladu s 53. in 145. čle-
nom Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja-ZOFI (Ur. l. RS, št.
64/01) in v skladu z Zakonom o izobraže-
vanju odraslih (Ur. l. RS, št. 12-572/96).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobno-
sti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

zahtevanih pogojev in o dosedanjih delov-
nih izkušnjah ter kratek življenjepis, pošljite
v 8 dneh po objavi na naslov: Svet zavoda
Cene Štupar - Center za permanentno izo-
braževanje, Vojkova cesta 1, 1000 Ljublja-
na z oznako “Prijava na razpis za direktorja”.

O izboru bodo kandidati obveščeni v za-
konitem roku.

Cene Štupar,
Center za permanentno izobraževanje

Ob-76413
Skupščina družbe Rižanski vodovod Ko-

per d.o.o.-s.r.l. objavlja delovno mesto:
direktorja družbe Javno podjetje - Azi-

enda pubblica Rižanski vodovod Koper
d.o.o.-s.r.l.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da imajo univerzitetno izobrazbo,
– da imajo organizacijske in vodstvene

sposobnosti,
– da imajo najmanj 5 let delovnih izku-

šenj.
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Kandidati morajo prijavi na razpis priložiti
dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev,
kratek življenjepis z opisom delovnih izku-
šenj, dokazila o izobrazbi in Program razvoja
oskrbe Slovenske Istre s pitno vodo in vlogo
javnega podjetja v naslednjem obdobju.

Mandat traja 4 leta.
Rok za prijavo je do 15. januarja 2003.
Prijavo na razpis z vsemi prilogami pošlji-

te priporočeno na naslov: Rižanski vodovod
Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 13, 6000
Koper, z oznako “Prijava na razpis - Ne
odpirati”.

O izbiri kandidata bo skupščina družbe
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. odlo-
čila najkasneje v 30 dneh po izteku roka za
prijavo.

Skupščina družbe
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Ob-76433
Na podlagi določil Zakona o zavodih (Ur.

l. RS, št. 12/91, 45/94-Odl. US, 8/96 in
36/00) in Zakona o raziskovalni dejavnosti
(Ur. l. RS/l-8/91) ter na podlagi Sklepa o
preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slove-
nije v javni raziskovalni zavod in njegovih
sprememb (Ur. l. RS, št. 66/96 in 65/99)
in 18. člena Statuta Kmetijskega inštituta
Slovenije upravni odbor inštituta objavlja raz-
pis za imenovanje

direktorja Kmetijskega inštituta Slo-
venije.

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev izpolnjevati še naslednje:

– da imajo pogoje za odgovornega no-
silca raziskovalnih ali razvojnih projektov,

– da imajo izkazane sposobnosti za or-
ganiziranje in vodenje raziskovalnega, stro-
kovnega in razvojnega dela.

Direktor bo imenovan za pet let. Kandi-
dati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje za ime-
novanje za direktorja, naj v osmih dneh po
objavi tega razpisa pošljejo prijavo z dokazili
o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici na
naslov: Kmetijski inštitut Slovenije, Ljublja-
na, Hacquetova 17, z oznako “Razpis za
imenovanje direktorja inštituta”.

Vse prijavljene kandidate bo upravni od-
bor inštituta o svoji izbiri obvestil v 30 dneh
po končanem zbiranju prijav.

Kmetijski inštitut Slovenije

Št. 67-02 Ob-76467
Osnovna šola Blaža Arniča Luče, Luče

77, 3334 Luče, razpisuje prosto delovno
mesto

vzgojiteljice predšolskih otrok
za določen čas od 1. 9. 2002 do 31. 8.

2003 s polnim delovnim časom.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, do-

ločene z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja. Prijave z do-
kazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8
dneh po objavi razpisa na naslov šole. O
izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni v
zakonitem roku.

Osnovna šola Blaža Arniča Luče

Ob-76581
Osnovna šola Podčetrtek razpisuje za šol-

sko leto 2002/2003 prosto delovno mesto
učiteljice športne vzgoje
za določen čas, s polnim delovnim ča-

som.

Začetek dela je 16. 9. 2002.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, do-

ločene z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja. Prijave in do-
kazila o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8
dneh po objavi na naslov OŠ Podčetrtek,
Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek.

Kandidate bomo obvestili o izboru v za-
konitem roku.

Osnovna šola Podčetrtek

Druge objave

Št. 321-02-1204/2002/2 Ob-76589
V zvezi s 33.b členom Uredbe o progra-

mih kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja za leti 2002 in
2003 (Uradni list RS, št. 34/02, 48/02 in
61/02), 94. ter 96. členom Zakona o kmetij-
stvu (Uradni list RS, št. 54/00) objavlja mini-
ster za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

poziv
upravičencem za sofinanciranje

izvedbe zgodnje napovedi pridelka
sadja v skladu z letnim programom
Zgodnje napovedi pridelka sadja v

Sloveniji – Prognosfruit za leto 2002
Upravičenci so upravičeni do sofinanci-

ranje izvedbe zgodnje napovedi pridelka sa-
dja, ki je narejena po enotni metodi v okviru
evropskega programa “Prognosfruit“, ki je
sestavni del celotnega sistema evidence in
kontrole pridelovanja sadja v okviru Evrop-
ske unije v skladu z letnim programom Zgod-
nje napovedi pridelka sadja v Sloveniji –
Prognosfruit za leto 2002, ki ga je minister
za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano spre-
jel dne 23. 7. 2002 z odločbo št.
321-02-1204/2002. Skupna vrednost pro-
grama je ocenjena na 1,600.000 SIT.

Do sredstev za izvajanje programa so upra-
vičene pravne osebe, ki združujejo najmanj
70% vseh sadjarjev, ki se na območju Repu-
blike Slovenije ukvarjajo z intenzivno pridelavo
sadja ter izvajajo oceno napovedi pridelka naj-
manj skupno pet let po metodi dr. Winterja.

Vlogo za dodelitev sredstev za izvajanje
programa se v 8 dneh od objave tega pozi-
va priporočeno po pošti pošlje na Ministrs-
tvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska cesta 56-58, Ljubljana, s pripi-
som “Zgodnja napoved pridelka sadja v Slo-
veniji za leto 2002”. Vloga mora vsebovati
tudi poročilo o delu s specifikacijo stroškov.
Priznani stroški so: plačilo operativnega de-
la za zbiranje in obdelavo podatkov, ugotav-
ljanje rodnega oveska, stroški računalniške
obdelave, meritve debeline plodov, zbira-
nje, obdelava in posredovanje podatkov o
dejanskem pridelku oziroma zalogah.

Prispele vloge se bodo odpirale prvi de-
lovni dan po izteku roka iz prejšnjega od-
stavka. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni
najpozneje v 8 dneh po odpiranju vlog.

Program Zgodnje napovedi pridelka sa-
dja v Sloveniji – Prognosfruit za leto 2002
je na vpogled na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta
56-58, Ljubljana.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 321-398/2002/2 Ob-76590
V zvezi s 33.b členom Uredbe o progra-

mih kmetijske strukturne politike in kmetij-
ske politike razvoja podeželja za leti 2002
in 2003 (Uradni list RS, št. 34/02, 48/02
in 61/02), 94. ter 96. členom Zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) objav-
lja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano

poziv
upravičencem za financiranje

analitično-razvojne naloge
»Spremljanje razvoja kmetijstva v

Sloveniji« za leto 2002
Upravičenci so upravičeni do financira-

nja analitično-razvojne naloge »Spremljanje
razvoja kmetijstva v Sloveniji« (tekoče oce-
njevanje stroškov pridelovanja pomembnej-
ših kmetijskih pridelkov, spremljanje razvo-
ja kmetijstva, usklajevanje metodologij, zbi-
ranje in priprava baz podatkov za potrebe
agrarno-ekonomskih in agrarno-političnih
analiz, ekspertne storitve za potrebe MKGP)
v skladu z letnim programom »Spremljanje
razvoja kmetijstva v Sloveniji« za leto 2002,
ki ga je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano sprejel dne 23. 7. 2002 z odloč-
bo št. 321-398/2002. Skupna vrednost
programa je ocenjena na 44,875.400 SIT.

Do sredstev za izvajanje programa so
upravičeni javni raziskovalni zavodi, ki so stro-
kovno usposobljeni in razpolagajo z ustrezno
programsko opremo za izvajanje vseh nalog
določenih s programom za leto 2002, ter
razpolagajo z vsemi potrebnimi podatki in
analizami za vsa področja programa najmanj
za obdobje zadnjih desetih let in so ustrezno
usposobljeni za izvajanje mednarodno pri-
merljivih agrarno-ekonomskih analiz.

Vlogo za dodelitev sredstev za izvajanje
programa se v 8 dneh od objave tega pozi-
va priporočeno po pošti pošlje na Ministrs-
tvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska cesta 56-58, Ljubljana, s pripi-
som »Spremljanje razvoja kmetijstva v Slo-
veniji za leto 2002«.

Prispele vloge se bodo odpirale prvi de-
lovni dan po izteku roka iz prejšnjega od-
stavka. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni
najpozneje v 8 dneh po odpiranju vlog.

Program »Spremljanje razvoja kmetijstva
v Sloveniji« za leto 2002 je na vpogled na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 08009-1/2002 Ob-76403
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kam-

panji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97)
Občina Lenart

javno objavlja
pogoje za pridobitev pravice do

uporabe plakatnih mest na območju
Občine Lenart za volitve predsednika
republike, županov, volitve v občinske
svete in volitve članov sveta krajevnih

skupnosti
1. Stalna plakatna mesta so organizatorju

volilne kampanje na razpolago brezplačno.
V skladu s prvim odstavkom 8. člena

Zakona o volilni kampanji je lepljenje in na-
meščanje plakatov z volilnopropagandnimi
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sporočili možno na naslednjih oglaševalnih
mestih:

– reklamnih zvezda panojih, reklamnih
tablah in plakatna mesta na prosto stoječih
tablah v mestu Lenart in v vseh centrih kra-
jevnih skupnosti,

– na plakatnih mestih organizatorjev vo-
lilne kampanje.

a) Organizatorju volilne kampanje se do-
loči eno plakatno mesto za posamezno vr-
sto volitev v posameznem centru krajevne
skupnosti, razen v mestu Lenart, kje so na
voljo tri plakatna mesta

– celotno plakatno mesto je velikosti
6 m2 oziroma 6 plakatnih površin, vsak or-
ganizator volilne kampanje pridobi plakatno
mesto le za 1 plakat oziroma maks. 0,5 m2,

– plakatno mesto je brezplačno,
– posamezni organizator volilne kampa-

nje plakate namešča sam.
V vsakem centru KS je eno plakatno me-

sto (zvezda pano) v KS Sv. Jurij pri pošti –
Mercator – KZ, v KS Sv. Trojica na avtobu-
sni postaji- Kulturni dom, v KS Voličina pri
Kulturnem domu, v mestu Lenart pa so tri
plakatna mesta (zvezda pano) na lokacijah:
Trg osvoboditve 7, Ptujska cesta (Lovec) in
na Partizanski cesti (banka – Mercator).

Organizator volilne kampanje mora svo-
je plakate odstraniti peti dan po dnevu voli-
tev.

Organizator volilne kampanje, ki prvo na-
mešča plakat na plakatno mesto, ga name-
sti ob skrajni zgornji levi rob, vsak naslednji
organizator volilne kampanje pa namešča
plakat tik ob že nameščeni plakat oziroma
pod njim.

Na plakatno mesto, ki je že polno plaka-
tov ni dovoljeno prelepiti ali jih z njega sneti,
temveč organizator volilne kampanje name-
sti svoj plakat na drugem plakatnem mestu,
kjer je še prosto.

b) Organizator volilne kampanje si lahko
sam izdela začasno plakatno mesto in ga
postavi na javnem mestu. Pri postavitvi na
privatnem zemljišču si mora pridobiti sogla-
sje lastnika zemljišča. Organizator volilne
kampanje odstrani plakatno mesto peti dan
po dnevu volitev.

c) Plakati na jumbo panojih
– plakatno mesto je velikosti 6 m2,
– posameznemu organizatorju volilne

kampanje je na voljo eno plakatno mesto za
posamezno vrsto volitev,

– cena: brez plačila,
– plakate namešča pooblaščeni izvaja-

lec Madison d.o.o., Žitna ul. 12, 2000 Ma-
ribor.

2. Dodatna plakatna mesta (drugi odsta-
vek 8. člena Zakona o volilni kampanji) so
organizatorjem volilne kampanje na razpo-
lago le proti plačilu.

A) Plakatna mesta na stebrih javne raz-
svetljave

– plakatno mesto je velikosti 0,7 m2

(0,7 m x 1 m),
– cena 200 SIT/na dan,
– posameznemu organizatorju volilne

kampanje so na razpolago štiri plakatna me-
sta v mestu Lenart,

– plakate namešča Madison d.o.o., Žit-
na ul. 12, 2000 Maribor.

B) Plakatno mesto – jumbo panoji
– plakatno mesto je velikosti 6 m2,
– cena: oblikovana prosto,

– posameznemu organizatorju volilne
kampanje je na razpolago eno plakatno me-
sto (proti plačilu),

– plakete namešča Madison d.o.o., Žit-
na ul. 12, 2000 Maribor.

C) Transparenti preko javnih cest
– cena: 5.000 SIT/na dan,
– posameznemu organizatorju volilne

kampanje je na razpolago en transparent,
– transparente namešča Nigrad d.d., Za-

grebška c. 30, 2000 Maribor.
Plakate oziroma reklamna sporočila za

dodatna plakatna mesta na stebrih javne
razsvetljave in jumbo panoji se oddajo po-
djetju Madison d.o.o., Žitna ul. 12, Mari-
bor, transparenti preko javnih cest za name-
ščanje se oddajo podjetju z Nigrad d.d.,
Zagrebška 30, Maribor.

Na dodatna plakatna mesta se plakati
nameščajo šele po predloženem potrdilu o
plačilu, namešča jih prej navedeni izvajalec.
Organizator volilne kampanje si predhodno
glede na število plakatnih mest in število dni
pridobi od izvajalca plakatiranja predračun.

Občina Lenart

Št. 006-08-1/2002-1110 Ob-76427
Na podlagi tretjega odstavka 8. člena

Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št.
62/94 in 17/97), Mestna občina Novo me-
sto objavlja

pogoje za pridobitev pravice do
uporabe plakatnih mest za volitve

predsednika republike, rednih volitev v
občinske svete in rednih volitev

županov

I. Brezplačna uporaba panojev
1. V skladu s prvim odstavkom 8. člena

Zakona o volilni kampanji bosta vsakemu
organizatorju volilne kampanje na razpola-
go dva brezplačna mobilna panoja, in sicer
eden na razširjenem pločniku ob cesti pred
stavbo Seidlova cesta 1 v Novem mestu in
ob Seidlovi cesti (zelenica med parkiriščem
in pločnikom) nasproti poslovno stanovanj-
ske soseske “Plava laguna”.

2. Panoji bodo dodeljeni posameznemu
organizatorju volilne kampanje na podlagi
pisne vloge, naslovljene na Mestno občino
Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor
in komunalne zadeve, Novo mesto, Seidlo-
va cesta 1. Vloge morajo prispeti najkasne-
je do ponedeljka 30. 9. 2002 do 13. ure.
Vrstni red dodeljenih panojev bo določen
na osnovi žrebanja, ki bo 30. 9. 2002 ob
14. uri v sejni sobi Sekretariata za okolje,
prostor in komunalne zadeve, Novi trg 6,
soba 94/III.

3. Organizator volilne kampanje bo na
dodeljena panoja lahko sasm nameščal pla-
kate in skrbel za urejenost in zglednost pa-
noja.

4. Na panoju mora biti ves čas izvajanja
volilne kampanje izpisano ime organizatorja
volilne kampanje.

5. V pisnem zahtevku za dodelitev pano-
jev mora biti navedeno ime osebe, ki bo
odgovorna za urejenost panoja.

II. Uporaba drugih panojev
1. V Mestni občini Novo mesto ureja po-

dročje plakatiranja in obveščanja Odlok o
plakatiranju in obveščanju (Uradni list RS,
št. 44/02 in 60/02) po katerem izvajajo

plakatiranje in obveščanje naslednji poo-
blaščeni izvajalci:

A) na javnih obvestilnih mestih:
– JP Komunala Novo mesto d.o.o.,

Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto.
B) na velikih reklamnih panojih:
– NOUA d.o.o. Novo mesto, Ljubljan-

ska cesta 1, Novo mesto,
– Konvikt d.o.o. Novo mesto, Šolska

ulica 6, Novo mesto,
– Interflash d.o.o., Trebnje, Cesta Gub-

čeve brigade 28.
C) s transparenti
– NOUA d.o.o. Novo mesto, Ljubljan-

ska cesta 1, Novo mesto in
– Konvikt d.o.o. Novo mesto, Šolska

ulica 6, Novo mesto.
D) na panojih na drogovih javne raz-

svetljave
– Sporti d.o.o. Novo mesto, Košenice

83, Novo mesto.
2. Vsi navedeni izvajalci so po odloku

zavezani zagotoviti vsem zainteresiranim,
še zlasti političnim strankam v času volilne
kampanje, enake pogoje za plakatiranje
(26. člen Odloka o plakatiranju in obve-
ščanju).

3. Vsi navedeni izvajalci razpolagajo s
trajnimi oglasnimi panoji oziroma površina-
mi, so pa tudi pooblaščeni za urejanje do-
datnih obvestilnih mest.

4. Za uporabo panojev oziroma obve-
stilnih mest izvajalcev pod A, B, C in D gre
obveznost plačila komunalne takse Mestni
občini Novo mesto in neposredno plačilo
stroškov izvajalcev za uporabo panojev in
za nameščanje plakatov.

5. Pogoje za uporabo obvestilnih mest
izvajalcev pod B, C in D določajo izvajalci
sami, Mestni občini Novo mesto pa so dol-
žni odvesti komunalno takso.

6. Za uporabo javnih obvestilnih mest
(izvajalca pod A) izvajalec zaračunava stro-
ške za nameščanje plakatov, Mestna obči-
na Novo mesto pa naknadno, na podlagi
podatkov izvajalca, odmeri komunalno tak-
so z odločbo po Odloku o komunalni taksi
v Mestni občini Novo mesto (Uradni list
RS, št. 44/02).

7. Plakatiranje izven stalnih in urejenih
dodatnih obvestilnih (plakatnih) mest, ka-
kor tudi druge oblike posredovanja obve-
stil uvršča odlok o plakatiranju (32. člen)
med tako imenovane mobilne oblike po-
sredovanja obvestil, ki ravno tako podleže-
jo obveznosti plačila komunalne takse.
Le-to odmeri Sekretariat za okolje, prostor
in komunalne zadeve Uprave Mestne obči-
ne Novo mesto na podlagi vloge oziroma
podatkov, zahtevanih odloku o plakatira-
nju, kar je skladno z določili drugega od-
stavka 9. člena Zakona o volilni kampanji.

Mestna občina Novo mesto

Št. 148/2002 Ob-76478

Javna ponudba
za zakup nepremičnin

Naziv in sedež zakupodajalcev: Repu-
blika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20
in Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.

Predmet zakupa: mladinsko prenočišče
Ptuj, ki v naravi predstavljajo del objekta v
poslovnem objektu Drava Ptuj, Osojnikova
9 na Ptuju skupaj v izmeri 994,82 m2.
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Predmetne nepremičnine so prip. k vlož.
št. 2852 k.o. Ptuj oziroma podvložkom

– št. 2852/30: poslovni prostor št.
P.2.1. v pritličju v izmeri 66,69 m2,

– št. 2852/54: poslovni prostor št. E
1.4.2. v I. nadstropju v izmeri 346,56 m2,

– št. 2852/104: poslovni prostor št. E
2.4.6. v II. nadstropju v izmeri 395,30 m2,

– št. 2852/136: poslovni prostor št.
M.1.1. v mansardi v izmeri 186,27 m2.

Vrsta pravnega posla: zakupna pogod-
ba za določen čas 12 let.

Izklicna cena: 460.000 SIT mesečno.
Prijava: prijava se poda na pripravlje-

nih obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija se prevzame

na Mestni občini Ptuj, Oddelek za družbe-
ne dejavnosti, Mestni trg 1, Ptuj, soba št.
50, v času od 1. 9. 2002 do 13. 9. 2002,
vsak delavnik med 8. in 12. uro. Razpisno
dokumentacijo se dvigne s potrdilom o
plačilu stroškov razpisne dokumentacije v
višini 5.000 SIT na TR MO Ptuj št.
01296-0100016538, sklic 100.

Opcija veljavnosti prijave ne sme biti
manj kot 120 dni.

Rok za dostavo prijav: do 16. 9. 2002
do 12. ure na Mestno občino Ptuj, Odde-
lek za družbene dejavnosti, soba št. 50.

Odpiranje ponudb bo javno dne 17. 9.
2002 ob 11. uri v prostorih Republike
Slovenije Ministrstva za šolstvo in šport,
Urada za investicije, Trubarjeva ul. 3, Ljub-
ljana v V. nadstropju v sejni sobi.

Pogoji zakupa oziroma sodelovanja pri
javni ponudbi:

a) namensko za dejavnost mladinske-
ga prenočišča, ostale dejavnosti skladno
s pogodbo in razpisno dokumentacijo,

b) zakupnik je lahko oseba, ki izpolnju-
je zahtevane pogoje iz razpisne dokumen-
tacije,

c) rok za sklenitev pogodbe je 8 dni po
izboru in pozivu na podpis izbranega pri-
javitelja. V primeru, da izbrani prijavitelj ne
podpiše pogodbe se ta lahko sklene z
drugim najugodnejšim prijaviteljem, pri če-
mer se vnovči prvoizbranemu prijavitelju
bančna garancija za resnost ponudbe,

d) prijavitelj mora predložiti ustrezne
bančne garancije in izjave skladne z razpi-
sno dokumentacijo,

e) zakupnina se plačuje skladno s po-
goji iz razpisne dokumentacije,

f) prijavitelj mora predložiti vse zahte-
vane elemente v razpisni dokumentaciji,
vključno s programom izvajanja dejavno-
sti mladinskega prenočišča in spremljajo-
čih dejavnosti,

g) razpisovalca si pridržujeta pravico,
da ne izbereta najugodnejšega prijavitelja
oziroma da z izbranim najugodnejšim pri-
javiteljem ne skleneta zakupne pogodbe.

Kriteriji za ocenjevanje prijav: usposob-
ljenost prijavitelja, zakupnina, ocena pro-
grama, ponujene vzporedne dejavnosti,
vse skladno z razpisno dokumentacijo.

Informacije: za dodatne informacije v
zvezi s prijavo in ogled nepremičnine se
lahko dogovoritev po tel. 02/748-29-51
pri Bronji Habjanič.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 209-478/01-102/19 Ob-76416
Republika Slovenija, Upravna enota

Šmarje pri Jelšah, Oddelek za upravne no-
tranje zadeve, izdaja po pooblastilu svojega
načelnika Vincencija Habjana, št.
01400-7/01-100, z dne 4. 9. 2001, na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) v zadevi ugotavljanja de-
janskega stalnega prebivališča Marjana Zor-
ka, sedaj neznanega prebivališča, po ura-
dni dolžnosti naslednji sklep:

1. Stranki Marjanu Zorku, roj. 14. 5.
1966, drž. Republike Slovenije, s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem Kristan vrh 5A,
sedaj neznanega prebivališča, se postavi za
začasnega zastopnika Jožica Libnik, delav-
ka Upravne enote Šmarje pri Jelšah.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-15/2002-5 Ob-76434
Pravila Zveze svobodnih sindikatov

Slovenije - Sindikata delavcev trgovine
Slovenije - Sindikata Sport 2000 Ljub-
ljana, Jurčkova cesta 228, Ljubljana,
sprejeta dne 8. 7. 2002, matična številka
1156667, se hranijo v Upravni enoti Ljublja-
na, Izpostava Vič Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 155 dne
14. 8. 2002.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-40/02-6 Ob-76420
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije družb dne 8. 5.
2002 izdal odločbo, v kateri skladno s tre-
tjim odstavkom 38. člena Zakona o prepre-
čevanju omejevanja konkurence (Ur. list RS,
št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odloči,
da priglašeni koncentraciji družb General
Motors Corporation, 100 Renaissance
Center, P.O.Box 100, Detroit, MI

48265-2000, Združene države Ameri-
ke (v nadaljevanju: GM), in Daewoo Mo-
tors Co., Ltd., 199 Cheongcheon-Dong,
Bupyung-Gu, Incheon 403-714, Repu-
blika Koreja (v nadaljevanju: Daewoo)
ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s
pravili konkurence.

Koncentracija družb GM in Daewoo se
bo izvedla s pridobitvijo izključnega nadzo-
ra GM na podlagi odkupa nekaterih sred-
stev in prevzemom nekaterih obveznosti
Daewoojevih avtomobilskih obratov, ki se
nanašajo na potniške avtomobile in neka-
tera lahka gospodarska vozila, katerih teža
ne bo presegla 3,5 ton. Transakcija bo
izvedena z ustanovitvijo nove družbe, ime-
novane GM – Daewoo Auto and Technolo-
gy Company (v nadaljevanju: GMDAT), pod
izključnim nadzorom GM.

V predlagani transakciji prihaja le do
delnega prekrivanja med različnimi seg-
menti potniških avtomobilov. Na trgu go-
spodarskih lahkih vozil do prekrivanja ne
pride. Tržni deleži na upoštevnih trgih pro-
izvodnje in dobave potniških avtomobilov
in lahkih gospodarskih vozil se zaradi tran-
sakcije skoraj ne bodo povečali, saj je tržni
delež prevzetega avtomobilskega dela po-
djetja Daewoo v Republiki Sloveniji mini-
malen. Prav tako ne bo prišlo do spre-
memb na grosistični ali maloprodajni ravni
distribucije, saj je položaj udeleženk kon-
centracije na omenjenih ravneh distribuci-
je največ funkcija njunega obstoječega po-
ložaja na ravni proizvodnje in dobave.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-38/02-4 Ob-76603
Urad Republike Slovenije za varstvo

konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na
podlagi priglasitve koncentracije dne 26.
8. 2002 izdal odločbo, v kateri je skladno
s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10,
Ptuj (v nadaljevanju: Perutnina Ptuj) in
Kmetijski kombinat Ptuj d.d., Muzejski
trg 2, Ptuj (v nadaljevanju: KK Ptuj) skla-
dna s pravili konkurence in da ji Urad ne
bo nasprotoval.

Koncentracija se bo izvedla na podlagi
dne 28. 6. 2002 sklenjene Pogodbe o
pripojitvi med družbama Perutnina Ptuj in
KK Ptuj. Postopek pripojitve bo izveden z
zamenjavo delnic KK Ptuj za delnice Perut-
nine Ptuj.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podat-
kov o strukturi in delovanju upoštevnega
trga krmil ni izkazan resen sum, da bi bila
koncentracija neskladna s pravili konku-
rence. Razlogi in cilji koncentracije so v
skladu z določili veljavne zakonodaje in pra-
vili konkurence, zato Urad ni sprejel sklepa
o ugotavljanju skladnosti koncentracije s
pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-30/02-88 Ob-76604
Urad RS za varstvo konkurence, Kotni-

kova 28, Ljubljana, je glede koncentracije
družb Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva ce-
sta 10, Ptuj in Jata d.d., Hladilniška ce-
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sta 34, Ljubljana, na podlagi prvega od-
stavka 41. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99) odločil, kot sledi iz izreka:

Urad priglašeni koncentraciji družb Pe-
rutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj,
ki jo zastopa predsednik uprave dr. Roman
Glaser in Jata d.d., Hladilniška cesta 34,
Ljubljana, ki jo zastopa glavni direktor Ivo
Puhar, ne nasprotuje. Koncentracija je
skladna s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave gospodarskih
družb

Ob-76510
Uprava družbe KS1 – Naložbe, dru-

žba za investiranje in nepremičnine,
d.d., Ljubljana, Dunajska 9, objavlja ob-
vestilo, da je dne 30. 8. 2002 Okrožne-
mu sodišču v Ljubljani predložila Pogod-
bo o pripojitvi družb KS1 – Naložbe, d.d.,
KS4 Naložbe, d.d., Liko Holding, d.d.,
Profin, d.d. in D.D.P., d.d., k družbi SPO
Nepremičnine, d.d., ki jo je pred tem pre-
gledal nadzorni svet družbe.

Nadalje uprava delničarje obvešča, da
so na sedežu družbe od dneva te objave
dalje dostopne listine iz drugega odstavka
516. člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah: pogodba o pripojitvi, letna poročila
družb, udeleženih pri pripojitvi za zadnja
tri poslovna leta, vmesne bilance stanja
družb udeleženih pri pripojitvi, poročilo
uprav družb udeleženih pri pripojitvi, o
pripojitvi, poročilo o reviziji pripojitve, po-
ročila nadzornih svetov družb udeleženih
pri pripojitvi, o pregledu pripojitve. Družba
bo delničarjem, na njihovo zahtevo,
naslednji delovni dan brezplačno dala pre-
pis teh listin.

KS1 – Naložbe, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-76512
Uprava družbe KS4 Naložbe, družba

za investiranje in nepremičnine, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 9, objavlja obvesti-
lo, da je dne 30. 8. 2002 Okrožnemu
sodišču v Ljubljani predložila Pogodbo o
pripojitvi družb KS1 – Naložbe, d.d., KS4
Naložbe, d.d., Liko Holding, d.d., Profin,
d.d. in D.D.P., d.d., k družbi SPO Nepre-
mičnine, d.d., ki jo je pred tem pregledal
nadzorni svet družbe.

Nadalje uprava delničarje obvešča, da
so na sedežu družbe od dneva te objave
dalje dostopne listine iz drugega odstavka
516. člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah: pogodba o pripojitvi, letna poročila
družb, udeleženih pri pripojitvi za zadnja
tri poslovna leta, vmesne bilance stanja
družb udeleženih pri pripojitvi, poročilo
uprav družb udeleženih pri pripojitvi, o
pripojitvi, poročilo o reviziji pripojitve, po-
ročila nadzornih svetov družb udeleženih
pri pripojitvi, o pregledu pripojitve. Družba
bo delničarjem, na njihovo zahtevo,

naslednji delovni dan brezplačno dala pre-
pis teh listin.

KS4 Naložbe, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-76511

Uprava družbe Liko Holding, družba
pooblaščenka, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 9, objavlja obvestilo, da je dne 30. 8.
2002 Okrožnemu sodišču v Ljubljani pre-
dložila Pogodbo o pripojitvi družb KS1 –
Naložbe, d.d., KS4 Naložbe, d.d., Liko
Holding, d.d., Profin, d.d. in D.D.P., d.d.,
k družbi SPO Nepremičnine, d.d., ki jo je
pred tem pregledal nadzorni svet družbe.

Nadalje uprava delničarje obvešča, da
so na sedežu družbe od dneva te objave
dalje dostopne listine iz drugega odstavka
516. člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah: pogodba o pripojitvi, letna poročila
družb, udeleženih pri pripojitvi za zadnja
tri poslovna leta, vmesne bilance stanja
družb udeleženih pri pripojitvi, poročilo
uprav družb udeleženih pri pripojitvi, o
pripojitvi, poročilo o reviziji pripojitve, po-
ročila nadzornih svetov družb udeleženih
pri pripojitvi, o pregledu pripojitve. Družba
bo delničarjem, na njihovo zahtevo,
naslednji delovni dan brezplačno dala pre-
pis teh listin.

Liko Holding,
družba pooblaščenka, d.d., Ljubljana

uprava družbe

Ob-76513

Uprava družbe Profin, družba za go-
spodarjenje, d.d., Ljubljana, Dunajska
9, objavlja obvestilo, da je dne 30. 8.
2002 Okrožnemu sodišču v Ljubljani pre-
dložila Pogodbo o pripojitvi družb KS1 –
Naložbe, d.d., KS4 Naložbe, d.d., Liko
Holding, d.d., Profin, d.d. in D.D.P., d.d.,
k družbi SPO Nepremičnine, d.d., ki jo je
pred tem pregledal nadzorni svet družbe.

Nadalje uprava delničarje obvešča, da
so na sedežu družbe od dneva te objave
dalje dostopne listine iz drugega odstavka
516. člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah: pogodba o pripojitvi, letna poročila
družb, udeleženih pri pripojitvi za zadnja
tri poslovna leta, vmesne bilance stanja
družb udeleženih pri pripojitvi, poročilo
uprav družb udeleženih pri pripojitvi, o
pripojitvi, poročilo o reviziji pripojitve, po-
ročila nadzornih svetov družb udeleženih
pri pripojitvi, o pregledu pripojitve. Družba
bo delničarjem, na njihovo zahtevo,
naslednji delovni dan brezplačno dala pre-
pis teh listin.
Profin, družba za gospodarjenje, d.d.,

Ljubljana
uprava družbe

Ob-76514

Uprava družbe DDP Delniška družba
pooblaščenka, d.d., Ljubljana, Emon-
ska 8, objavlja obvestilo, da je dne 30. 8.
2002 Okrožnemu sodišču v Ljubljani pre-
dložila Pogodbo o pripojitvi družb KS1 –
Naložbe, d.d., KS4 Naložbe, d.d., Liko
Holding, d.d., Profin, d.d. in D.D.P., d.d.,
k družbi SPO Nepremičnine, d.d., ki jo je
pred tem pregledal nadzorni svet družbe.

Nadalje uprava delničarje obvešča, da
so na sedežu družbe od dneva te objave
dalje dostopne listine iz drugega odstavka
516. člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah: pogodba o pripojitvi, letna poročila
družb, udeleženih pri pripojitvi za zadnja
tri poslovna leta, vmesne bilance stanja
družb udeleženih pri pripojitvi, poročilo
uprav družb udeleženih pri pripojitvi, o
pripojitvi, poročilo o reviziji pripojitve, po-
ročila nadzornih svetov družb udeleženih
pri pripojitvi, o pregledu pripojitve. Družba
bo delničarjem, na njihovo zahtevo,
naslednji delovni dan brezplačno dala pre-
pis teh listin.

DDP Delniška družba
pooblaščenka, d.d., Ljubljana

uprava družbe

Ob-76515

Uprava družbe SPO Nepremičnine,
storitve in upravljanje, d.d., Ljubljana,
Dunajska 9, objavlja obvestilo, da je dne
30. 8. 2002 Okrožnemu sodišču v Ljub-
ljani predložila Pogodbo o pripojitvi družb
KS1 – Naložbe, d.d., KS4 Naložbe, d.d.,
Liko Holding, d.d., Profin, d.d. in D.D.P.,
d.d., k družbi SPO Nepremičnine, d.d., ki
jo je pred tem pregledal nadzorni svet dru-
žbe.

Nadalje uprava delničarje obvešča, da
so na sedežu družbe od dneva te objave
dalje dostopne listine iz drugega odstavka
516. člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah: pogodba o pripojitvi, letna poročila
družb, udeleženih pri pripojitvi za zadnja
tri poslovna leta, vmesne bilance stanja
družb udeleženih pri pripojitvi, poročilo
uprav družb udeleženih pri pripojitvi, o
pripojitvi, poročilo o reviziji pripojitve, po-
ročila nadzornih svetov družb udeleženih
pri pripojitvi, o pregledu pripojitve. Družba
bo delničarjem, na njihovo zahtevo,
naslednji delovni dan brezplačno dala pre-
pis teh listin.

SPO Nepremičnine, storitve in
upravljanje, d.d., Ljubljana

uprava družbe

Ob-76481
Uprava družbe Žima tovarna ščetk d.d.

Ljubljana, Trpinčeva 108 Ljubljana, objav-
lja, da je dne 29. 8. 2002 predložila
Okrožnemu sodišču v Ljubljani

oddelitveni načrt
družbe Žima d.d.

Oddelitveni načrt je na svoji seji pre-
gledal tudi nadzorni svet družbe in na pre-
dlog ni imel pripomb.

Delničarji v skladu s 533.f/(2) členom
mesec dni pred zasedanjem skupščine
previco vpogleda v delitveni načrt, letno
poročilo prenosne družbe za zadnja 3
leta, vmesno bilanco, poročilo uprave o
oddelitvi, poročilo revizije o oddelitvi, ter
poročilo NS o pregledu oddelitve. Vsak
delničar lahko, na zahtevo, dobi naslednji
dan  prepis teh listin. Vsak upnik, pred-
stavnik NS in sveta delavcev, na zahtevo,
dobi prepis delitvenega načrta.

Žima tovarna ščetk, d.d., Ljubljana
uprava

Danilo Škoflek
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Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-76407

V skladu s 454. členom Zakona o go-
spodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe Tiskarna VEK Koper
d.o.o. Koper, z dne 12. 7. 2002, direktor
družbe objavlja v skrajšanem besedilu

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša

68,743.300 SIT se zmanjša nominalno za
62,743.300 SIT tako, da po zmanjšanju
znaša 6,000.000 SIT.

Morebitne upnike se poziva, da se v skla-
du s 454. členom ZGD zglasijo na sedežu
družbe in podajo izjavo, da soglašajo z zma-
njšanjem osnovnega kapitala družbe.

Tiskarna VEK Koper d.o.o., Koper
direktor

Ob-76591

Skladno z določilom 454. člena Zako-
na o gospodarskih družbah in na podlagi
sklepa družbenikov, sprejetega na skup-
ščini družbe dne 28. 8. 2001, direktorica
družbe T.P.R. - Trgovina, finančno-raču-
novodsko svetovanje in storitve d.o.o.,
Ferrarska ulica 14, 6000 Koper, ki je vpi-
sana v sodnem registru Okrožnega sodi-
šča v Kopru pod številko vložka
1/01247/00 in z matično številko
5384656 objavlja skrajšan

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša v no-

minalni vrednosti 11,553.000 SIT se zma-
njša za nominalno vrednost 7,553.000
SIT, tako da je po zmanjšanju osnovni ka-
pital družbe v nominalni vrednosti
4,000.000 SIT.

Direktorica poziva vse upnike, da se zgla-
sijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zma-
njšanjem osnovnega kapitala družbe.

T.P.R., d.o.o.
direktorica

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Preklic

Ob-76437

Družba Soča VGP d.d., Industrijska ce-
sta 2, 5000 Nova Gorica, na predlog pred-
stavnikov večinskega lastnika, objavlja pre-
klic sklica 2. seje skupščine, ki jo je sklicala
Uprava družbe Soča VGP d.d. na sedežu
družbe za dne 29. 8. 2002 ob 14. uri. Nov
sklic skupščine družbe Soča VGP d.d. s
predlogi sklepov bo objavljen naknadno v
skladu s 24. členom Statuta družbe.

Soča VGP d.d., Nova Gorica
uprava družbe

Razširitev dnevnega reda
Ob-76499

Vino Brežice d.d., Cesta bratov Cerja-
kov 33, Brežice, na predlog delničarja Slo-
venska odškodninska družba d.d., Mala uli-
ca 5, Ljubljana,

razširja dnevni red skupščine,

sklicane za dne 5. 9. 2002, s 6. točko,
ki se glasi:

6. Dopolnitev statuta družbe Vino Bre-
žice d.d.

Predlog sklepa: statut družbe Vino Bre-
žice d.d. se v točki štiriindvajsetič, ki se
nanaša na pristojnosti in naloge uprave dru-
žbe, dopolni z novo alineo:

– sprejema program presežnih delav-
cev, v soglasju z nadzornim svetom.

Vino Brežice d.d.
uprava

Karl Recer

Ob-76398

Direktor družbe Arena International,
d.d., Ljubljana, Dunajska 21, na podlagi
statuta družbe in določil Zakona o gospo-
darskih družbah sklicuje

1. skupščino delničarjev,

ki bo dne 30. 9. 2002 ob 12. uri, v
Ljubljani, Železna cesta 18, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje
njenih delovnih teles.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Gregor Godeša, za prešte-
valko glasov pa Urša Ašič. Vabljeni notar je
Miro Bregar iz Litije.

2. Potrditev letnega poročila za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina potrdi letno

poročilo za leto 2001.
3. Odločitev o uporabi bilančnega do-

bička za leto 2001 ter podelitev razrešnice
upravi.

Predlog sklepa 1: bilančni dobiček dru-
žbe za leto 2001 ostane nerazporejen.

Predlog sklepa 2: skupščina podeljuje
razrešnico upravi, s katero potrjuje in odo-
brava delo tega organa družbe v poslov-
nem letu 2001.

4. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme nov
statut podjetja Arena International d.d.,
Ljubljana.

5. Imenovanje nove uprave podjetja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli novo

upravo podjetja Arena International d.d.,
Ljubljana.

6. Pobude in vprašanja delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi tisti

delničarji oziroma pooblaščeni zastopniki,
ki bodo svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavili družbi vsaj tri dni pred skupščino.
Delničar mora svojo identiteto izkazati z
osebno izkaznico ali z izpisom iz registra
pravnih oseb in pooblastilom.

Če ob začetku zasedanja skupščina ni
sklepčna, se opravi ponovno zasedanje

istega dne ob 13. uri, ko lahko skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice v dvorano, v
poslovnih prostorih družbe najmanj 1 uro
pred začetkom skupščine.

Gradivo za sejo je na vpogled vsak de-
lavnik od dneva sklica skupščine naprej od
8. do 12. ure, na Železni cesti 18, 1000
Ljubljana.

Arena International d.d.
direktor

Ob-76408

Na podlagi 37. člena statuta družbe Co-
rona, proizvodnja in trženje električnih in
plinskih aparatov d.d., uprava sklicuje

5. sejo skupščine
družbe Corona, proizvodnja in trženje
električnih in plinskih aparatov, d.d.

Reteče 4, Škofja Loka
ki bo dne 2. oktobra 2002 ob 13. uri

na sedežu družbe v Škofji Loki, Reteče 4,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka

Neffat, univ. dipl. prav.
– Preštevalki glasov: Milena Štancer,

Erika Teropšič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Erika Braniselj.
2. Spremembe in dopolnitve statuta dru-

žbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata

skupščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Dejavnost družbe se uskladi z Ured-

bo o uvedbi in uporabi standardne klasifi-
kacije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02).

b) Sprejmejo se spremembe in dopolni-
tve statuta družbe in čistopis statuta dru-
žbe.

3. Spremembe in dopolnitve poslovni-
ka o delu skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
sprejmejo se spremembe in dopolnitve po-
slovnika o delu skupščine in čistopis po-
slovnika o delu skupščine.

4. (a) Predložitev letnega poročila za le-
to 2001 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta o preveritvi let-
nega poročila (274.a člen Zakona o go-
spodarskih družbah).

Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2001 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila.

b) Podelitev razrešnice direktorju in čla-
nom nadzornega sveta za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina potrjuje in odobri delo direktorja
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2001
ter podeljuje direktorju družbe in članom
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nadzornega sveta razrešnico za poslovno
leto 2001.

5. Ugotovitev o izteku mandata članom
nadzornega sveta in izvolitev članov nad-
zornega sveta.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: po ugotovitvi, da
se je dosedanjim članom nadzornega sve-
ta iztekel mandat, skupščina izvoli nove čla-
ne nadzornega sveta, predstavnike delni-
čarjev, po predlogu nadzornega sveta.

6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2002 skupščina
imenuje družbo Pricewaterhousecoopers
d.d., Parmova 53, Ljubljana.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov delničarjem, bo na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delavnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih toč-
kah dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo bi-
ti v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu upra-
ve delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovne-
ga kapitala.

Corona d.d., Škofja Loka
direktor:

Branko Mesec, univ. dipl. ek.

Št. 43 Ob-76423

Na podlagi 4. člena statuta delniške dru-
žbe CDE nove tehnologije d.d., sklicujem

8. redno skupščino
delničarjev delniške družbe CDE nove

tehnologije d.d.,
ki bo dne 10. 10. 2002 ob 12. uri v

prostorih družbe, Celovška cesta 280 Ljub-
ljana.

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev or-

ganov.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, verifikacijska komisija za izved-
bo skupščine, zapisnikar in notar.

2. Poročilo o izvedbi sklepov 7. redne
skupščine z dne 30. 10. 2001.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
izvedbi sklepov 7. redne skupščine (po-
slovno poročilo za leto 2001) z dne 30.
10. 2001.

3. Obravnava in sprejem poslovnega
poročila za leto 2001.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno
poročilo za leto 2001, potrditev izvajanja
sklenjenih kreditnih in poslovnih pogodb
navedenih v poslovnem poročilu za leto
2001, ter potrditev njihovega uspešnega
izvajanja in podaljšanja. Poročilo je prilo-
ga k temu sklepu.

4. Predlog razdelitve čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog

razdelitve čistega dobička, in sicer: ne-
razdeljen čisti dobiček iz preteklih let zna-
ša 6,741.245 SIT in poslovnega leta
2001 pa znaša 11,060.000 SIT kar sku-
paj znaša čisti dobiček 17,801.235 SIT
in ostane v celoti nerazporejen.

5. Razno.
Gradivo za dnevni red s predlogi skle-

pov je na vpogled delničarjem v prostorih
družbe CDE nove tehnologije d.d., Celov-
ška cesta 280, Ljubljana, vsak dan od 8.
do 15. ure. Delničarji lahko v sedmih dneh
po prejemu obvestila sklica skupščine po-
dajo predloge za dopolnitev dnevnega re-
da oziroma nasprotne predloge na sedež
družbe. Predlogi delničarjev so lahko le
vpisni obliki in razumno utemeljeni.

Udeležba na skupščini: seje skupšči-
ne se lahko udeležijo vsi imetniki delnic
CDE nove tehnologije d.d.

Navodila za glasovanje: glasovanje o
točkah dnevnega reda poteka z glasovni-
cami. Sklepi se sprejemajo z dvotretinj-
sko večino oddanih glasov.

Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali

zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo
prejme delničar ob vstopu na skupščino v
zameno za vabilo.

Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblasti-
telja in pooblaščenca, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 15. uri v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljav-
na ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

CDE nove tehnologije d.d.
Matej Žvan

direktor

Št. 16/02 Ob-76432

Na podlagi 37. člena Statuta družbe
Univerzale, industrija oblačil Domžale,
d.d., sklicuje uprava družbe

6. skupščino družbe
Univerzale industrija oblačil Domžale,

d.d.,
ki bo dne 23. 9. 2002 ob 13. uri v

prostorih družbe v Domžalah, Slamnikarska
ulica 4.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik

skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
prisostvuje notarka Majda Lokošek.

3. Poročilo o poslovanju za leto 2001 z
obravnavo revidiranih računovodskih izka-
zov za leto 2001 - seznanitev delničarjev s
poročilom o poslovanju.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina razreši An-

dreja Močana in imenuje novega člana.
5. Obvestilo o imenovanju dveh članov

nadzornega sveta - predstavnikov delavcev:
Štefka Mal in Ladi Klemen.

6. Sprememba statuta.
7. Imenovanje revizijske družbe za leto

2002.
Predlog sklepa: skupščina imenuje Plus

Revizijo d.o.o. za revizijo poslovanja za leto
2002.

8. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: dosedanji osnovni kapi-

tal, ki znaša 469,145.000 SIT, se poeno-
stavljeno zaradi pokrivanja izgube zmanjša
za 361,711.000 SIT, tako da znaša novi
znižani osnovni kapital 107,434.000 SIT.

9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skup-
ščine prijavili svojo udeležbo na sedežu dru-
žbe in so vpisani v delniško knjigo po stanju
zadnjega dne prijave na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v Dom-
žalah, Slamnikarska 4, in sicer vsak delovni
dan od 10. do 12. ure.

Nasprotni predlogi
Delničarje prosimo, da morebitne nas-

protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica skupščine.

Ponovno zasedanje
V primeru, da ob napovedani uri skup-

ščina ne bo sklepčna, se skupščina ponov-
no sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Univerzale d.d., Domžale
uprava družbe

Ob-76464

Na podlagi 36. točke Statuta družbe
Modna kofekcija Ideal d.d. Nova Gorica,
sklicuje uprava družbe
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5. redno skupščino
Modne konfekcije Ideal d.d.

 Nova Gorica
ki bo dne 26. 9. 2002 ob 16. uri v

prostorih družbe v Novi Gorici, Cesta 25.
junija 22.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-

lovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-

ščina sklepčna in se za predsenika skup-
ščine izvoli Silič Iva, za preštevalko glasov
pa Kos Adrijano. Na seji bo prisotna notar-
ka Eva Lučovnik za sestavo notarskega za-
pisnika.

2. Predstavitev letnega poročila za leto
2001.

3. Ugotovitev in poraba bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: ugotovljeni bilančni do-
biček v višini 488.750,25 SIT se uporabi
za pokrivane izgube iz preteklih let.

Skupščina podeljuje upravi in nadzor-
nemu svetu razrešnico za delo v poslov-
nem letu 2001.

4. Seznanitev skupščine z napako v 3.
sklepu skupščine z dne 17. 10. 2001.

Predlog sklepa: skupščino se seznani,
da je prišlo v sklepu št. 3, sprejetem na
skupščini družbe dne 17. 10. 2001 do
napake v višini poslovne izgube iz leta
2000, ki pravilno glasi 12,007.787,41
SIT, namesto 13,421.366,67 SIT.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo (osebno ali s priporočeno
pošiljko) najmanj 3 dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu družbe v Novi Gorici,
Cesta 25. junija 22.

Pozivamo udeležence, da se ob priho-
du na skupščino prijavijo v sprejemni pisar-
ni skupščine, in sicer najmanj 1 uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpi-
som na seznamu prisotnih delničarjev po-
trdili svojo prisotnost.

Delničaji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zasto-
pnik pa še z izpisom iz sodnega registra ali
s sklepom o imenovanju.

Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge k posa-

meznih točkam dnevnega reda naj delni-
čarji pisno sporočijo upravi v enem tednu
po objavi sklica skupščine. Predloženi nas-
protni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z enakim dnev-
nim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov je na vpogled delničarjem v tajništvu
uprave družbe v Novi Gorici, Cesta 25.
junija 22, vsak delovnik od 8. do 12. ure

od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Modna konfekcija
Ideal, d.d., Nova Gorica

uprava

Ob-76510

Uprava družbe KS1 – Naložbe, d.d.,
sklicuje

skupščino družbe
KS1 – Naložbe, družba za investiranje

in nepremičnine, d.d.,
 Ljubljana, Dunajska 9

Skupščina bo v torek, 1. oktobra 2002
ob 10. uri na sedežu družbe v Ljubljani,
Dunajska 9.

Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli za predsednika skup-

ščine Mirana Kovačiča in za preštevalki gla-
sov Tejo Švigelj in Ani Ferjan.

2. Soglasje skupščine za pripojitev.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s predloženimi

listinami iz drugega odstavka 516. člena
ZGD;

b) Skupščina soglaša s pripojitvijo dru-
žbe in daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi
družb KS1 – Naložbe, d.d., KS4 Naložbe,
d.d., Liko Holding, d.d., Profin, d.d. in
D.D.P., d.d., k družbi SPO Nepremičnine,
d.d., v vsebini, kot je v prilogi tega notar-
skega zapisnika;

c) Skupščina potrdi revizijsko družbo
ECUM revizija, d.o.o., Ljubljana, kot revi-
zorja zaključnega poročila družbe.

Pogoji za udeležbo na skupščini:
Pogoj za udeležbo in izvrševanje glaso-

valne pravice na skupščini je, da delničar
svojo udeležbo pisno prijavi, tako da dru-
žba njegovo prijavo prejme vsaj tri dni pred
skupščino.

Pooblastila za zastopanje morajo biti pi-
sna.

Gradivo za skupščino:
Listine iz drugega odstavka 516. člena

Zakona o gospodarskih družbah so delni-
čarjem dostopne na sedežu družbe, vsak
delovni dan od 10. do 14. ure.
KS1 – Naložbe, družba za investiranje

in nepremičnine, d.d.,
Ljubljana, uprava družbe

Ob-76512

Uprava družbe KS4 Naložbe, d.d., skli-
cuje

skupščino družbe
KS4 Naložbe, družba za investiranje in

nepremičnine, d.d., Ljubljana,
Dunajska 9

Skupščina bo v torek, 1. oktobra 2002
ob 11. uri na sedežu družbe v Ljubljani,
Dunajska 9.

Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli za predsednika skup-

ščine Mirana Kovačiča in za preštevalki gla-
sov Tejo Švigelj in Ani Ferjan.

2. Soglasje skupščine za pripojitev.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s predloženimi

listinami iz drugega odstavka 516. člena
ZGD;

b) Skupščina soglaša s pripojitvijo dru-
žbe in daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi
družb KS1 – Naložbe, d.d., KS4 Naložbe,
d.d., Liko Holding, d.d., Profin, d.d. in
D.D.P., d.d., k družbi SPO Nepremičnine,
d.d., v vsebini, kot je v prilogi tega notar-
skega zapisnika;

c) Skupščina potrdi revizijsko družbo
ECUM revizija, d.o.o., Ljubljana, kot revi-
zorja zaključnega poročila družbe.

Pogoji za udeležbo na skupščini:
Pogoj za udeležbo in izvrševanje glaso-

valne pravice na skupščini je, da delničar
svojo udeležbo pisno prijavi, tako da dru-
žba njegovo prijavo prejme vsaj tri dni pred
skupščino.

Pooblastila za zastopanje morajo biti pi-
sna.

Gradivo za skupščino:
Listine iz drugega odstavka 516. člena

Zakona o gospodarskih družbah so delni-
čarjem dostopne na sedežu družbe, vsak
delovni dan od 10. do 14. ure.
KS4 Naložbe, družba za investiranje in

nepremičnine, d.d.,
 Ljubljana, uprava družbe

Ob-76511

Uprava Liko Holding, družba poobla-
ščenka, d.d., Ljubljana, objavlja, na podla-
gi določil Zakona o gospodarskih družbah
in statuta družbe,

sklic skupščine delničarjev
Liko Holding, družba pooblaščenka,

d.d., Ljubljana, Dunajska 9
Skupščina bo v torek, 1. oktobra 2002,

ob 12. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, v
sejni sobi poslovne stavbe na Dunajski 9.

Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in

preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za

predsednika skupščine Mirana Kovačiča in
za preštevalki glasov Tejo Švigelj in Ani
Ferjan.

2. Predložitev letnega poročila in revi-
zijskega poročila za leto 2001 in poročila
nadzornega sveta.

3. Podelitev razrešnice.
Predlog sklepa: skupščina podeli raz-

rešnico upravi in nadzornemu svetu dru-
žbe za leto 2001.

4. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: za primer, če bo revizi-

ja letnega poročila družbe potrebna, skup-
ščina kot revizorja družbe za leto 2002
imenuje revizijsko družbo KPMG Sloveni-
ja.

5. Soglasje skupščine za pripojitev.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s predloženimi

listinami iz drugega odstavka 516. člena
ZGD;

b) Skupščina soglaša s pripojitvijo
družbe in daje soglasje k Pogodbi o pripo-
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jitvi družb KS1 – Naložbe, d.d., KS4 Nalo-
žbe, d.d., Liko Holding, d.d., Profin, d.d.
in D.D.P., d.d., k družbi SPO Nepremični-
ne, d.d., v vsebini, kot je v prilogi tega
notarskega zapisnika;

c) Skupščina potrdi revizijsko družbo
ECUM revizija, d.o.o., Ljubljana, kot revi-
zorja zaključnega poročila družbe.

Gradivo za skupščino.
Gradivo za skupščino, ki obsega letno

poročilo in revizijsko poročilo za leto 2001
in poročilo nadzornega sveta ter listine iz
drugega odstavka 516. člena Zakona o
gospodarskih družbah, je delničarjem do-
stopno na sedežu družbe, vsak dan od
ponedeljka do petka med 10. in 14. uro,
ves čas od objave sklica.

Pogoji za udeležbo.
V skladu s statutom družbe se delničar

lahko udeleži seje skupščine, če se najka-
sneje tri dni pred zasedanjem pisno prijavi
za udeležbo na skupščini.

Liko Holding, družba pooblaščenka,
d.d., Ljubljana, uprava družbe

Ob-76513

Uprava Profin, družba za gospodarje-
nje, d.d., Ljubljana, objavlja, na podlagi
določil Zakona o gospodarskih družbah in
statuta družbe,

sklic rednega in ločenega zasedanja
skupščine delničarjev

Profin, družba za gospodarjenje, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 9

Redno zasedanje skupščine bo v torek,
1. oktobra 2002 ob 12.30 na sedežu
družbe v Ljubljani, v sejni sobi poslovne
stavbe na Dunajski 9.

Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in

preštevalca glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za

predsednika skupščine Mirana Kovačiča in
za preštevalki glasov Tejo Švigelj in Ani
Ferjan.

2. Predložitev letnega poročila in revi-
zijskega poročila za leto 2001 in poročila
nadzornega sveta.

3. Podelitev razrešnice.
Predlog sklepa: skupščina podeli raz-

rešnico upravi in nadzornemu svetu dru-
žbe za leto 2001.

4. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: za primer, če bo revizi-

ja letnega poročila družbe potrebna, skup-
ščina kot revizorja družbe za leto 2002
imenuje revizijsko družbo Ernst & Young,
d.o.o.

5. Razveljavitev prednosti.
Predlog sklepa: z dnem tega sklepa

skupščine se razveljavijo vse prednosti iz
14.600 prednostnih delnic družbe, tako
da se vse dosedanje prednostne delnice
spremenijo v navadne delnice.

6. Soglasje skupščine za pripojitev.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s predloženimi

listinami iz drugega odstavka 516. člena ZGD.
b) Skupščina soglaša s pripojitvijo dru-

žbe in daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi

družbe KS1 - Naložbe, d.d., KS4 Naložbe,
d.d., Liko Holding, d.d., Profin, d.d. in
D.D.P., d.d., k družbi SPO Nepremičnine,
d.d., v vsebini, kot je v prilogi tega notar-
skega zapisnika.

c) Skupščina potrdi revizijsko družbo
ECUM revizija, d.o.o., Ljubljana, kot revi-
zorja zaključnega poročila družbe.

Ločeno zasedanje skupščine, na kate-
rem sodelujejo zgolj imetniki prednostnih
delnic bo v torek, 1. oktobra 2002 ob
12.45 na sedežu družbe v Ljubljani, v sejni
sobi poslovne stavbe na Dunajski 9.

Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in

preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za

predsednika skupščine Mirana Kovačiča in
za preštevalki glasov Tejo Švigelj in Ani
Ferjan.

2. Soglasje k razveljavitvi prednosti.
Predlog izrednega sklepa: z dnem tega

sklepa skupščine se razveljavijo vse pre-
dnosti iz 14.600 prednostnih delnic dru-
žbe, tako da se vse dosedanje prednostne
delnice spremenijo v navadne delnice.

3. Soglasje skupščine za pripojitev.
Predlog izrednega sklepa: skupščina

soglaša s pripojitvijo družbe in daje sogla-
sje k Pogodbi o pripojitvi družb KS1 - Na-
ložbe, d.d., KS4 Naložbe, d.d., Liko Hol-
ding, d.d., Profin, d.d. in D.D.P., d.d., k
družbi SPO Nepremičnine, d.d., v vsebini,
kot je v prilogi tega notarskega zapisnika.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki obsega letno

poročilo in revizijsko poročilo za leto 2001
in poročilo nadzornega sveta ter listine iz
drugega odstavka 516. člena Zakona o
gospodarskih družbah, je delničarjem do-
stopno na sedežu družbe, vsak dan od
ponedeljka do petka med 10. in 14. uro,
ves čas od objave sklica.

Pogoji za udeležbo
V skladu s statutom družbe se delničar

lahko udeleži seje skupščine, če najka-
sneje tri dni pred zasedanjem pisno prijavi
udeležbo na skupščini. Morebitna poobla-
stila za zastopanje morajo biti pisna.

Profin, družba za gospodarjenje, d.d.,
Ljubljana, uprava družbe

Ob-76514

Uprava DDP Delniška družba poobla-
ščenka, d.d., Ljubljana, Emonska 8, ob-
javlja, na podlagi določil Zakona o gospo-
darskih družbah in statuta družbe,

sklic skupščine delničarjev
DDP – Delniška družba pooblaščenka,

d.d., Ljubljana, Emonska 8
Skupščina bo v torek, 1. oktobra 2002,

ob 13. uri, v Ljubljani, v sejni sobi poslov-
ne stavbe na Dunajski 9, 6. nadstropje.

Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in

preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za

predsednika skupščine Mirana Kovačiča in
za preštevalki glasov Tejo Švigelj in Ani
Ferjan.

2. Predložitev letnega poročila in revi-
zijskega poročila za leto 2001 in poročila
nadzornega sveta.

3. Podelitev razrešnice.
Predlog sklepa: skupščina podeli raz-

rešnico upravi in nadzornemu svetu dru-
žbe za leto 2001.

4. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: za primer, če bo revizi-

ja letnega poročila družbe potrebna, skup-
ščina kot revizorja družbe za leto 2002
imenuje revizijsko družbo Ernst & Young,
d.o.o.

5. Soglasje skupščine za pripojitev.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s predloženimi

listinami iz drugega odstavka 516. člena
ZGD;

b) Skupščina soglaša s pripojitvijo
družbe in daje soglasje k Pogodbi o pripo-
jitvi družb KS1 – Naložbe, d.d., KS4 Na-
ložbe, d.d., Liko Holding, d.d., Profin, d.d.
in D.D.P., d.d., k družbi SPO Nepremični-
ne, d.d., v vsebini, kot je v prilogi tega
notarskega zapisnika;

c) Skupščina potrdi revizijsko družbo
ECUM revizija, d.o.o., Ljubljana, kot revi-
zorja zaključnega poročila družbe.

Gradivo za skupščino.
Gradivo za skupščino, ki obsega letno

poročilo in revizijsko poročilo za leto 2001
in poročilo nadzornega sveta ter listine iz
drugega odstavka 516. člena Zakona o
gospodarskih družbah, je delničarjem do-
stopno na sedežu družbe, vsak dan od
ponedeljka do petka med 10. in 14. uro,
ves čas od objave sklica.

Pogoji za udeležbo.
V skladu s statutom družbe se delničar

lahko udeleži seje skupščine, če najka-
sneje tri dni pred zasedanjem pisno prijavi
udeležbo na skupščini. Morebitna poobla-
stila za zastopanje morajo biti pisna.

Sklepčnost
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne ob 14. uri (drugi sklic). Ob drugem skli-
cu bo skupščina veljavno odločala ne gle-
de na odstotek zastopanega kapitala.
DDP – Delniška družba pooblaščenka,

d.d., Ljubljana, uprava družbe

Ob-76515

Uprava SPO Nepremičnine, storitve in
upravljanje, d.d., Ljubljana, Dunajska 9,
objavlja, na podlagi določil Zakona o go-
spodarskih družbah in statuta družbe,

sklic skupščine delničarjev
SPO Nepremičnine, storitve in

upravljanje, d.d., Ljubljana, Dunajska 9
Skupščina bo v torek, 1. oktobra 2002,

ob 13.30 , na sedežu družbe v Ljubljani, v
sejni sobi poslovne stavbe na Dunajski 9.

Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in

preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za

predsednika skupščine Mirana Kovačiča in
za preštevalki glasov Tejo Švigelj in Ani
Ferjan.
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2. Predložitev letnega poročila in revi-
zijskega poročila za leto 2001 in poročila
nadzornega sveta.

3. Podelitev razrešnice.
Predlog sklepa: skupščina podeli raz-

rešnico upravi in nadzornemu svetu dru-
žbe za leto 2001.

4. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina kot revizorja

za leto 2002 imenuje revizijsko družbo
Ernst & Young, d.o.o.

5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-

dlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

6. Soglasje skupščine za pripojitev.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s predloženimi

listinami iz drugega odstavka 516. člena
ZGD;

b) Skupščina soglaša s pripojitvijo dru-
žbe in daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi
družb KS1 – Naložbe, d.d., KS4 Naložbe,
d.d., Liko Holding, d.d., Profin, d.d. in
D.D.P., d.d., k družbi SPO Nepremičnine,
d.d., v vsebini, kot je v prilogi tega notar-
skega zapisnika;

c) Skupščina potrdi revizijsko družbo
ECUM revizija, d.o.o., Ljubljana, kot revi-
zorja zaključnega poročila družbe;

7. Ostale statusne spremembe poveza-
ne s pripojitvijo.

a) Sprememba firme in skrajšane firme.
Predlog sklepa:
Firma družbe se spremeni, tako da gla-

si KS NALOŽBE, družba za investiranje in
nepremičnine, d.d.. Skrajšana firma se
spremeni, tako da glasi KS Naložbe, d.d.

b) Sprememba dejavnosti.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se razširi z naslednji-

mi dejavnostmi:
G/51.140 Posredništvo pri prodaji stro-

jev, industrijske opreme, ladij, letal;
G/51.650 Trgovina na debelo z drugi-

mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo;

I/61.100 Pomorski promet;
J/67.130 Pomožne dejavnosti, pove-

zane s finančnim posredništvom;
K/71.220 Dajanje vodnih plovil v na-

jem;
K/74.120 Računovodske, knjigovod-

ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje;

K/74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja;

K/74.140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje;

K/74.150 Dejavnost holdingov;
K/74.400 Oglaševanje.
c) Povečanje osnovnega kapitala zaradi

izvedbe pripojitve.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe

se zaradi izvedbe pripojitve in zagotovitve
delnic delničarjem prevzetih družb poveča
iz dosedanjih 567,902.000 SIT za največ
2.580,263.000 SIT, tako da bo nov osnov-
ni kapital znašal največ 3.148,165.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede z
izdajo največ 2,580.263 novih delnic.

Končni znesek povečanja osnovnega
kapitala in števila izdanih delnic se določi
glede na opravljeno zamenjavo delnic pre-
vzetih družb za delnice prevzemne družbe
oziroma dejansko število delnic, zagotov-
ljenih delničarjem prevzetih družb, skladno
določbam pogodbe o pripojitvi. Skupščina
pooblašča nadzorni svet družbe, da na tej
osnovi z ugotovitvenim sklepom določi kon-
čno višini povečanja osnovnega kapitala in
temu ustrezno spremeni statut prevzemne
družbe.

d) Sprememba članov nadzornega sve-
ta družbe.

Predlog sklepa: skupščina pod pogo-
jem vpisa pripojitve v sodni register odpo-
kliče vse dosedanje člane nadzornega sve-
ta. Mandat preneha z dnem vpisa pripoji-
tve v sodni register. Kot člane nadzornega
sveta družbe z mandatom od dneva vpisa
pripojitve v sodni register skupščina ime-
nuje Mojco Lah, Majo Šifrer in Tejo Švigelj.

e) Pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: nadzorni svet je poo-

blaščen spremeniti statut družbe skladno
sklepom sprejetim na tej skupščini in iz-
vedbi pripojitve.

Gradivo za skupščino.
Gradivo za skupščino, ki obsega letno

poročilo in revizijsko poročilo za leto 2001
in poročilo nadzornega sveta ter listine iz
drugega odstavka 516. člena Zakona o
gospodarskih družbah, je delničarjem do-
stopno na sedežu družbe, vsak dan od
ponedeljka do petka med 10. in 14. uro,
ves čas od objave sklica.

Pogoji za udeležbo.
V skladu s statutom družbe se delničar

lahko udeleži seje skupščine, če najka-
sneje tri dni pred zasedanjem pisno prijavi
udeležbo na skupščini. Morebitna poobla-
stila za zastopanje morajo biti pisna.

SPO Nepremičnine, storitve in
upravljanje, d.d., Ljubljana, uprava

družbe

Št. 29/02 Ob-76564
Na podlagi statuta delniške družbe RTC

Žičnice Kranjska Gora, d.d., Borovška
cesta 103a, Kranjska Gora, sklicujemo

7. skupščino delničarjev

ki bo dne 1. 10. 2002 ob 10. uri na
sedežu družbe v Kranjski Gori, Borovška
cesta 103a.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje

njenih organov.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika

skupščine se imenuje Saša Koštial, za
preštevalki glasov pa Karmen Jeraj in Jana
Lavtižar.

Ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljena notarka mag. Nina Češarek.

2. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom za poslovno leto 2001 in s poroči-
lom nadzornega sveta o rezultatih preveri-
tve letnega poročila.

Predlog sklepa št. 2: skupščina se sez-
nani s predloženim letnim poročilom za po-

slovno leto 2001 in s poročilom nadzorne-
ga sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila za poslovno leto 2001, skupaj z
zavzetim pozitivnim stališčem nadzornega
sveta do priloženega revizijskega poročila.

3. Seznanitev skupščine z odločitvijo
uprave o načinu pokrivanja izgube za po-
slovno leto 2001 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa št. 3.1: skupščina se
seznani z odločitvijo uprave o načinu pokri-
vanja izgube za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa št. 3. 2: skupščina po-
deljuje upravi in nadzornemu svetu družbe
razrešnico za poslovno leto 2001.

4. Seznanitev skupščine o povečanju
osnovnega kapitala s strani občine Kranj-
ska Gora.

Predlog sklepa št. 4: v skladu s pogod-
bo o predplačilu kapitalskega deleža v RTC
Žičnice Kranjska Gora, d.d., se poveča
osnovni kapital družbe s konverzijo dolga v
skupni višini 38,761.482 SIT, v osnovni
kapital v višini 11,456.000 SIT in v vplača-
ni presežek kapitala v višini 27,305.482
SIT.

Osnovni kapital družbe, ki znaša
219,220.000 SIT, se poveča za
11,456.000 SIT tako, da novi kapital dru-
žbe znaša 230,676.000 SIT. V ta namen
bo izdanih 5.728 navadnih imenskih del-
nic v nominalni vrednosti 2.000 SIT, ki bo-
do vplačane s konverzijo dolga do občine
Kranjska Gora v lastniški kapital.

Prednostna pravica ostalih delničarjev
do vpisa novih delnic se izključi.

5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa št. 5. 1: sprejmejo se

spremembe statuta družbe po predlogu
uprave in nadzornega sveta.

Predlog sklepa št. 5. 2: skupščina poo-
blašča nadzorni svet družbe za dodatne
spremembe statuta, ki zadevajo zgolj us-
kladitev njegovega besedila z veljavno
sprejetimi sklepi na tej skupščini za pripra-
vo prečiščenega besedila statuta.

6. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 2002.

Predlog sklepa št. 6: skupščina imenu-
je za revizorja za poslovno leto 2002 revi-
zijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunaj-
ska 111, Ljubljana.

7. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 7: razreši se član

nadzornega sveta Ivan Trtnik.
8. Imenovanje novega člana nadzorne-

ga sveta.
Predlog sklepa št. 8: za novega člana

nadzornega sveta se imenuje Gregor Trat-
nik v skladu s statutom družbe.

Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki svojo udeležbo na skupščini napovejo
vsaj 3 dni pred skupščino.

Udeleženci skupščine bodo ob prihodu
na skupščino, najprej pol ure pred njenim
začetkom, podpisali seznam prisotnih del-
ničarjev in prevzeli gradivo in glasovalne
lističe. Pri tem so se delničarji, fizične ose-
be, dolžni izkazati z ustreznim osebnim do-
kumentom, zakoniti zastopniki delničarjev,
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pravnih oseb, so se dolžni izkazati z izpi-
som iz sodnega registra, vsi pooblaščenci
pa s predložitvijo pisnega pooblastila.

Letno poročilo za poslovno leto 2001
in poročilo nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila ter drugo gradivo
za skupščino je vsem delničarjem na vpo-
gled v poslovnih prostorih družbe vsak de-
lavnik med 10. in 12. uro ter med 13.30 in
15. uro.

RTC Žičnice Kranjska Gora, d.d.
uprava družbe

Ob-76574

V skladu z določili statuta Dom Smreka,
trgovska družba d.d., sklicuje uprava
družbe

7. skupščino delniške družbe
Dom Smreka, trgovska družba d.d.
ki bo v torek, 1. 10. 2002 ob 9. uri, na

sedežu družbe v Mariboru, Valvasorjeva 12a.
Dnevni red:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzoč-

nosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik in

dva preštevalca glasov in ugotovi prisotnost
vabljenega notarja.

II. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in

nadzornega sveta se sprejmejo spremembe
statuta Dom Smreka, trgovske družbe d.d.

III. Umik delnic iz organiziranega trga.
Predlog sklepa: vse delnice Dom Smre-

ka, trgovske družbe d.d., z nominalno vre-
dnostjo 1.000 SIT, s katerimi se trguje na
OTC Ljubljanske borze d.d., se umaknejo
z organiziranega trga vrednostnih papirjev.
Upravo družbe se zadolži, da takoj po spre-
jetju tega sklepa o njem obvesti upravo
Ljubljanske borze in izpelje vse nadaljnje
potrebne postopke za umik delnic z OTC.
Družba Dom Smreka bo tistim delničar-
jem, ki bodo umiku delnic z OTC nasproto-
vali, ponudila odkup delnic za primerno od-
pravnino.

Besedilo predloga sprememb statuta je
dostopno na sedežu družbe v Mariboru, Val-
vasorjeva 12a, od dneva objave sklica skup-
ščine.

Izjava družbe
Če bo umik delnic z OTC sprejet na pod-

lagi večinskega sklepa, izjavlja Dom Smreka,
trgovska družba d.d., da bo od delničarjev,
ki bodo sprejemu sklepa nasprotovali, odku-
pila njihove delnice po tržni ceni na OTC
Ljubljanske borze, na dan sprejema tega
sklepa. Vsak delničar, ki bo ugovarjal umiku
delnic z OTC, lahko v enem mesecu zahte-
va, da Dom Smreka, trgovska družba d.d.
odkupi njegove delnice po zgoraj navedeni
ceni.

Udeležbo na skupščini in glasovalno pra-
vico lahko uresničujejo delničarji in njihovi
pooblaščenci, če tri dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo udeležbo. Če se bo
skupščine udeležil pooblaščenec, je potre-
bno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo.
Če skupščina ne bo sklepčna, se skupščina
ponovi istega dne ob 10. uri, z istim dnevnim
redom.

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 2/99 S-76404
To sodišče v Novi Gorici je v stečajni

zadevi zoper stečajnega dolžnika Izdelova-
nje drobnih kovinskih predmetov Zatti Pet-
er, s.p., Vilharjeva 29, Ajdovščina, izven na-
roka dne 14. 8. 2002 sklenilo:

Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom Izdelovanje drobnih kovinskih pred-
metov Peter Zatti, s.p., Vilharjeva 29,
Ajdovščina, matična št. 5865022, št. de-
javnosti 28750 in ki se takoj zaključi.

Dolžnikovo premoženje, ki ga predstav-
ljajo nepremičnine vl. št. 604 k.o. Ustje,
parc. št. 55/2, se izroči Občini Ajdovščina,
brez prevzema obveznosti.

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

Pravnomočni sklep o zaključku stečaj-
nega postopka se vpiše v uradne evidence,
kjer se vodijo podatki o dolžniku ter v zemlji-
ški knjigi Okrajnega sodišča v Ajdovščini pri
vl. št. 604 k.o. Ustje, kjer je vpisana lastnin-
ska pravica na dolžnika.

Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka dolžnik pre-
neha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi v
zvezi s stečajnim postopkom zoper dolžnika.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 8. 2002

St 107/2002 S-76409
To sodišče je s sklepom z dne 25. 7.

2002 pod opr. št. St 107/2002 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom Uni-
verzale industrija oblačil Domžale d.d.,
Slamnikarska 4, Domžale, matična števil-
ka: 5036941, šifra dejavnosti: 18.220.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča poziva-
mo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po
objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve, kol-
kovane s predpisano sodno takso.

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, prijavijo
terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v
domači valuti, preračunano po srednjem te-
čaju Banke Slovenije, ki velja na dan začetka
postopka prisilne poravnave (25. 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 Andrej Toš, odvetnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Banka Domžale d.d., Domžale,
– Hypo Alpe Adria Bank Consulting,

Ljubljana,
– RS - Državno pravobranilstvo, Ljubljana,
– SB - MB d.o.o., Slamnikarska 4, Dom-

žale,
– Štefka Mal, kot predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 25. 7. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 20. 8. 2002

Po ponovnem sklicu skupščina odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Dom Smreka, trgovska družba d.d.
uprava družbe

direktor:
Miroslav Rieger, univ. dipl. pravnik

Ob-76582

Na podlagi 8. člena statuta družbe Mlaj,
Mizarstvo in tesarstvo Zadobrova, d.d.,
Sneberska c. 138b, Ljubljana Polje, upra-
va sklicuje

4. sejo skupščine,

ki bo v četrtek, 30. 9. 2002 ob 15. uri v
prostorih družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik skup-

ščine, imenuje se preštevalec glasov, skup-
ščini bo prisostvoval tudi notar Marjan Kotar.

2. Poročilo o poslovanju za leto 2001 z
obravnavo revidiniranih računovodskih izka-
zov za leto 2001 ter seznanitev delničarjev s
poročilom o poslovanju.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano let-
no poročilo o poslovanju za leto 2001.

3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 2002 se imenuje revizorska hiša Pod-
boršek, revizijska družba k.d., Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščenih ali zakonitih
zastopnikih. Pooblaščenec se mora izkazati
s pismenim pooblastilom.

Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in po-
oblaščenci morajo udeležbo na skupščini pi-
sno prijaviti tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne upravi družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe
Zadobrova, Sneberska c. 138b, vsak delov-
ni dan od 8. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v roku 7 dni od objave tega
vabila in obrazloženi.

Če na prvem sklicu skupščine ne bo do-
sežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine dne 30. 9. 2002 ob 16. uri na
istem mestu. Na ponovnem zasedanju skup-
ščine se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Mlaj d.d.
uprava
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St 222/2000 S-76410

To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
222/2000 z dne 19. 8. 2002 začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Zidarstvo in
fasaderstvo Bytyqi Sefedin s.p., Rakitni-
ca 37, Dolenja vas ter ga nato z istim
sklepom zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz registra samostojnih podjetnikov.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 8. 2002

St 34/2002 S-76411
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

34/2002 začelo stečajni postopek nad dol-
žnikom Jasim Smajič, “Arko”, zidarstvo,
keramičarstvo s.p., Okrogarjeva koloni-
ja 12, Zagorje ob Savi ter ga nato z istim
sklepom zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz registra samostojnih podjetnikov.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 8. 2002

St 66/2002 S-76412

To sodišče je s sklepom St 66/2002
dne 12. 8. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Zagozda Stanko, s.p., ple-
skarstvo, Log 15, Hrastnik, šifra dejavno-
sti: 45.440 ter nato z istim sklepom ta po-
stopek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle-
pa izbriše iz registra samostojnih podjetni-
kov.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 8. 2002

St 33/2002 S-76469
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Axel d.o.o., Ljubljanska 1/b, Mari-
bor se v skladu z 99/I členom ZPPSL zač-
ne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

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

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 8. 2002

St 128/2002 S-76470
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

128/2002 z dne 22. 8. 2002 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Steklarna Luminos d.d., Ljubljanska c.
35, Slovenska Bistrica ter odredilo ime-
novanje upniškega odbora v sestavi:

1. Fersped d.d., Parmova 37, Ljubljana,
2. Nova KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Ma-

ribor,
3. Philips Lighting BV, H.M. Brouwer-

straat 1, 9670 Winschoten, Nizozemska,
4. I.C.B. SPA, Piazzale Stazione 7,

35131 Padova, Italija,
5. Bulf Jože, Ljubljanska c. 33, Sloven-

ska Bistrica, delavski zaupnik.

II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Vera Zavrl, univ. dipl. ek., Rubikon
d.o.o. Maribor, Kalohova 24, Maribor.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začet-
ku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in prilo-
ženimi dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka
oklica o pozivu za sklenitev prisilne porav-
nave.

IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.

V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 22. 8.
2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 8. 2002

St 34/2002 S-76524
Poravnalni senat Okrožnega sodišča v

Kopru objavlja na podlagi 28. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.
l. RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) oklic

1. To sodišče je s sklepom, opr. št. St
34/2002, z dne 20. 8. 2002, začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Grad Prestranek, center za vzrejo jahal-
nih konj, d.d., Prestranek, Na Gradu 9,
Prestranek.

2. Vse upnike, katerih terjatve so nastale
do 20. 8. 2002, se poziva, naj sodišču v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. Prijava mora biti podana z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih, v katerih je nave-
dena pravna podlaga terjatve in njena viši-
na. K prijavi morajo biti priložena dokazila o
obstoju terjatve in o njeni višini. Upniki, ki
imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatev v
tej valuti in navedejo njihovo višino v domači
valuti, preračunano po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije na dan 20. 8. 2002. Upniki,
katerih terjatve se obrestujejo, prijavijo po-
leg višine glavnice tudi zapadle obresti (po-
godbene in zamudne), obračunane do
20. 8. 2002.

Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po če-
trtem in petem odstavku 43. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

3. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka za prijavo terja-
tev.

4. Za upravitelja prisilne poravnave je
določen Samo Hladnik iz Kopra, Rozmano-
va 4.

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

– Adriatic Zavarovalna družba d.d. Ko-
per, Ljubljanska cesta 3/a, Koper;

– Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Re-
publike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana;

– Republika Slovenija;
– Alten R.S. d.o.o., Cesta v Mestni log

88a, Ljubljana;
– Tamara Frank, kot predstavnica sveta

delavcev.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko

tukajšnjega sodišča dne 20. 8. 2002.
Okrožno sodišče v Kopru

dne 20. 8. 2002

St 23/2002 S-76525
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St

23/2002 z dne 23. 8. 2002 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom N +
N, podjetje za izvoz, uvoz, trgovino, turi-
zem in gostinstvo d.o.o. Blejska Dobra-
va, Blejska Dobrava 147, Blejska Do-
brava, matična številka družbe: 5378290,
šifra dejavnosti družbe: 51.700.

2. Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen Ladislav Hafner, Reteče 134, Škofja
Loka.

3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko, naj prija-
vijo svoje terjatve sodišču z obrazloženo vlo-
go v dveh izvodih in priloženimi dokazili v
roku 30 dni po objavi tega oklica.

4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.

5. Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– Nova Ljubljanska banka d.d., Trg re-

publike 2, Ljubljana,
– JEKO-IN d.o.o. Jesenice, Cesta Mar-

šala Tita 51, Jesenice,
– Republika Slovenija, po državnem pra-

vobranilstvu, Zunanji oddelek v Kranju, Slo-
venski trg 1, Kranj,

– Elmont Bled d.d., Sp. Gorje 3/a, Bled,
– zastopnik delavcev Nino Cvetkovič,

Ulica Maršala Tita 74, Jesenice.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko

tega sodišča dne 23. 8. 2002.
Okrožno sodišče v Kranju

dne 23. 8. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list

Džukič Anka, Kraška cesta 9, Divača,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
061929/1434/01-58/1999, izdana dne 22.
9. 1999 pri OZS. gnt-96702

Fink Marjanca s.p., Sesa 9, Straža, prigla-
sitveni list, opravilna št. 038/0132-94, izdan
dne 1. 3. 1994. gnc-96619

Komel Jožef, Bilje 48/a, Renče, odločbo
o obrtnem dovoljenju, št.
003615/1225/00-47/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gns-96628

Kostič Vujo s.p., Cesta maršala Tita 2/a,
Jesenice, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
024003/0458/00-24/1995, izdala OZS.
gnv-96925

Lampič Franc s.p., Cesta na Ježah 3, Ljub-
ljana-Polje, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
035666/0725/00-36/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnk-96911

Lesičnik Jože, Glavni trg 4, Slovenj Gra-
dec, priglasitveni list, opravilna št.
49-0208/94, izdan dne 24. 5. 1994 pri
DURS, izpostava Slovenj Gradec.
gnw-96749

Podobnik Albina s.p., Šentvid pri Stični
140, Šentvid pri Stični, priglasitveni list, opra-
vilna št. 09-0567/94, mat. št. 5744274.
gny-97047
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Rižnar Slavko, Slavšina 13, Vitomarci,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
060327/2058/01-52/1997. gnb-96745

Svetek Jošt, Jurčkova cesta 70, Ljublja-
na, priglasitveni list, opravilna št.
28-1057/94, izdan dne 30. 5. 1994.
gne-96417

Škefanec Jože, Vuhova 2, Miklavž na
Dravskem polju, obrtno dovoljenje, št.
047987. gne-96542

Špiler Lea s.p., Okrepčevalnica Club 33,
Petkovškovo nabrežje 33, Ljubljana, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
029061/1450/00-35/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnv-96675

Vesenjak Bogomil, Na postajo 17, Ptuj,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in repre-
zentativno obrtno dovolnje, št.
019600/0069//00-31/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnh-96614

Potne listine

Alt Zdenko, Šešče pri Preboldu 46/a,
Prebold, potni list, št. P00186272.
gnq-96509

Badovinac Luka, Prule 25, Ljubljana,
potni list, št. P00048518. gnp-96431

Bavcon Jolanda, Gradišče nad Prvačino
62, Renče, maloobmejno prepustnico, št.
AI 42880, izdala UE Nova Gorica.
gnq-96455

Bogovičič Cvetka, Koroška 4, Ljubljana,
potni list, št. P00712555. gnu-96851

Bogovičič Jerneja, Koroška 4, Ljublja-
na, potni list, št. P00712557. gnt-96852

Bogovičič Matevž, Koroška 4, Ljubljana,
potni list, št. P00099011. gnr-96854

Botić Melvija, Studence 17, Hrastnik,
potni list, št. BA 968103, izdala UE Hra-
stnik. gnr-96679

Cvetnić Lilijana, Tolsti vrh 118, Ravne
na Koroškem, potni list, št. P00353400.
gnf-96741

Ćorković Ljubica, Ulica prekomorskih
brigad 3, Izola – Isola, maloobmejno prepu-
stnico, št. AI 99493, izdala UE Izola.
gnu-96501

Drašler Miroslava, Boletova ulica 51, Ljub-
ljana, potni list, št. P00105775. gnz-96721

Frank Marko, Velika Ligojna 64, Vrhni-
ka, potni list, št. P000104913. gnr-96554

Galuf Pavla, Nelsenstr. 25, Viersen,
Nemčija, potni list, št. BA 395024.
gnt-96652

Gerad Gaber, Mlače 7, Loče pri Poljča-
nah, potni list, št. BA 000204325, izdala
UE Slovenske Konjice. gnh-96914

Grošelj Boštjan, Jevšnikova ulica 14, Ki-
sovec, potni list, št. BA 890041.
gnn-96458

Habjan Klementa, Stobovska 7/b, Dom-
žale, potni list, št. P00437560. gnj-96412

Humar Aljoša, Vetrišče 27, Nova Gori-
ca, potni list, št. P00578632, izdala UE
Nova Gorica. gnd-96993

Humar Rok, Vetrišče 27, Nova Gorica,
potni list, št. P00036486, izdala UE Nova
Gorica. gne-96992

Humar Teo, Vetrišče 27, Nova Gorica,
potni list, št. P00597594, izdala UE Nova
Gorica. gnc-96994

Humar Teodor, Avče 112, Kanal, potni
list, št. P00072186, izdala UE Nova Gori-
ca. gnx-96623

Jamnik Petra, Dvornikova 6, Ljubljana,
potni list, št. P 00385156. gni-96713

Jančič Jernej, Goričica 3, Šentjur, potni
list, št. P00545777. gnd-96918

Jankovič Mateja, Vrhovci, Cesta VI/12,
Ljubljana, potni list, št. P00330978.
gnl-97035

Koporčić Darko, Prule 25, Ljubljana, potni
list, št. P00486726. gno-96432

Kozina Ivana, Matjaževa 17, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00482571. gnm-96609

Kuntarič Janez Marko, Novo Polje, Cesta
I/7, Ljubljana-Polje, potni list, št. P00204998.
gnv-96800

Lovrenčič Simona, Vrhole pri Slovenskih
Konjicah 32, Zgornja Ložnica, potni list, št.
P237022. gnl-96510

Mali Luka, Slavka Gruma 80, Novo mesto,
potni list, št. P00602367. gng-96490

Mesić Zemir, Trnovski pristan 6/a, Ljublja-
na, potni list, št. P00244487. gnk-96586

Mežan Neža, Stobovska 7/b, Domžale,
potni list, št. P00438170. gni-96413

Mihajlović Lela, Nika Šturma 11, Sežana,
potni list, št. 331599. gnp-96685

Mladenović Miran, Ulica Heroja Marinclja
8, Kočevje, potni list, št. P 60929.
gnu-96976

Mulej Darko, Boštjanova 6/a, Lesce, pot-
ni list, št. AA 903733. gnh-96564

Obran Ljudmila, Taborska 22, Maribor,
potni list, št. P00229472, izdala UE Maribor.
gns-96678

Pavzin Matej, Ulica Franca Baliča 4, Šem-
peter pri Gorici, maloobmejno prepustnico,
št. AI 106269, izdala UE Nova Gorica.
gnt-96677

Podobnik Urša, Zoisova ulica 15, Kranj,
potni list, št. P00169807, izdala UE Kranj.
gnc-96694

Presker Branko Jože, Hradeckega 49,
Ljubljana, potni list, št. P00272266.
gng-96965

Ravbar Domen, Sorška ulica 17, Kranj,
potni list, št. P00070408. gng-96869

Remetić Goran, Kunaverjeva 4, Ljubljana,
potni list, št. P00604134. gnw-96599

Renko Andrej, Ulica bratov Učakar 128,
Ljubljana, potni list, št. P00427826.
gnv-97025

Rogelj Darja, Prule 25, Ljubljana, potni
list, št. P00048519. gnq-96430

Sovinc Silvo, Trg 3/b, Prevalje, potni list,
št. P00206909, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gnv-96450

Stepančič Bosa, Tomšičeva ulica 16, Ve-
lenje, maloobmejno prepustnico, št. AI
35774, izdala UE Koper. gnp-96681

Šerjak Nataša, Vrtnarija 6/c, Vrhnika, pot-
ni list, št. P000385256. gns-96553

Taškov Alenka, Ane Ziherlove 2, Ljubljana,
potni list, št. P00240267. gnd-96893

Tofant Dragica, Vrhe 59, Teharje, potni
list, št. P00585873, izdala UE Celje.
gnu-96905

Tomažič Boštjan, Duplje 14, Vipava, potni
list, št. P00337432. gnh-96589

Zavšek Auguštin, Zg. Partinje 12, Jurovski
Dol, potni list, št. BA 705011, izdala UE Le-
nart. gnd-96443

Zmrzlikar Katarina, Hrastje 46, Kranj, pot-
ni list, št. P00313106. gnu-96801

Osebne izkaznice

Arnautovska Marjeta, Vodnikova cesta
79/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1351560. gnr-96604

Avsenik Marina, Meškova ulica 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 425978.
gnz-96821

Babič Tilen, Vrhovci, Cesta VI/12, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1328508.
gnj-97037

Babič Vid, Žaucerjeva 20, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1328523. gnk-97036

Bajde Sebastjan, Laze 23/b, Laze v Tuhi-
nju, osebno izkaznico, št. 243950.
gnf-96366

Bartol Dragica, Na vasi 11/a, Vitanje, ose-
bno izkaznico, št. 221603. gno-96582

Basin Jelka, Gor. Cerovo 16/a, Kojsko,
osebno izkaznico, št. 512888. gnl-96560

Bernard Rok, Ptujska 28, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 821994. gnz-96421

Bezlaj Teo, Lahovina 13, Celje, osebno
izkaznico, št. 1137295. gno-96907

Bizjak Miloš, Skrilje 31, Dobravlje, osebno
izkaznico, št. 305815. gnb-96445

Bobinac Mojca, Petrovče 274, Petrovče,
osebno izkaznico, št. 178285. gng-96690

Bodiroža Dalibor, Ljubljanska c. 93, Celje,
osebno izkaznico, št. 994092. gnm-96909

Božič Aleš, Zapuška cesta 103, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1247313. gnz-96796

Bregar Sandi, Cesta okrobrskih žrtev 66,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 973678.
gns-96453

Brglez Alojz, Ptujska gora 80, Ptujska Go-
ra, osebno izkaznico, št. 982397. gnx-96673

Brumen Barbara, Gunduličeva 20, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 234389.
gno-96707

Bubnič Boštjan, Gubčeva 46, Ilirska Bistri-
ca, osebno izkaznico, št. 529262. gnr-96879

Cankar Eva, Kamniška cesta 38, Vodice,
osebno izkaznico, št. 7216. gnm-96434

Cerar Izabela, Gradišče 14, Lukovica, ose-
bno izkaznico, št. 862000. gnb-97045

Cerovec Nataša, Dolga vas, Glavna ulica
192, Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 139979. gnr-96704

Cuderman Marijan, Einspielerjeva 5/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1054850.
gnf-96966

Cvetkovič Viktorija, Hrastje 13, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 485858. gnz-96921

Cvetnić Lilijana, Tolsti vrh 118, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 237891.
gne-96742

Čakš Ditka, Kidričeva 10, Žalec, osebno
izkaznico, št. 1079307. gnn-96933

Čefarin Klavdija, Velesovo 42, Cerklje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 1282395.
gnz-96696

Čeh Selak Nataša, Žirovski vrh svetega
Urbana 25, Gorenja vas, osebno izkaznico,
št. 977952. gny-96972

Červ Ladislava, Majaronova 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 420141. gny-96772

Čok Vladimir, Cesta na Markovec 32, Ko-
per – Capodistria, osebno izkaznico, št.
785974. gni-96988

Čolić Ivica, Lemberg pri Novi Cerkvi 25,
Nova Cerkev, osebno izkaznico, št. 980225.
gno-96507
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Čorak Josip, Slavka Gruma 80, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 431995.
gne-96492

Dabetić Nataša, Cesta na Markovec 3,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
24330. gnb-96420

Dobrajc Darja, Pohorska 6, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 394156. gnm-96734

Drašler Miroslava, Boletova ulica 51,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 998743.
gny-96722

Drenik Miroslava Marija, Lepodvorska 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 558058.
gnf-96566

Drobnič Tadej, Primorska 5, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 193151. gnm-96859

Đžnadič Jernej, Uskoška ul. 2, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 859769. gnq-96480

Erzetič Franko, Turki 21, Sv. Anton, Po-
begi, osebno izkaznico, št. 396779.
gnp-96456

Eržen Janez, Bratovševa ploščad 27, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 173037.
gnc-96719

Faganel Anže, Trnovski pristan 10, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 303929. gnl-96535

Fortuna Vister Bojana, Šarhova 4, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1200159.
gni-96613

Frelih Marija, Na kresu 19, Železniki, ose-
bno izkaznico, št. 713304. gnf-96991

Gmajnar Marija, Šmartinska cesta 250,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 73333.
gnp-96981

Gmajnar Stanko, Šmartinska cesta 250,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 73327.
gnq-96980

Gorenšek Milica, Lahovina 13, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 431367. gnn-96908

Govše Rozalija, Jenkova 7, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 255307. gnj-96541

Grobelnik Simon, Lemberg pri Novi Cerkvi
27, Nova Cerkev, osebno izkaznico, št.
62547. gnh-96464

Grzinčič Marija, Na produ 7, Kamnik, ose-
bno izkaznico, št. 446104. gnw-96999

Guček Nada, Dobriša vas 3/a, Petrovče,
osebno izkaznico, št. 431147. gnz-96471

Haclar Vojko, Medvedova ulica 5/b, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 1058068.
gno-96807

Hazl Dominik, Zg. Jakobski dol 30, Jareni-
na, osebno izkaznico, št. 519572. m-848

Hladnik Rok, Krožna c. 2, Koper – Capo-
distria, osebno izkaznico, št. 841159.
gni-96888

Hočevar Olga, Trnovski pristan 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 185913.
gnd-96693

Horvat Pavlina, Kraigerjeva 7, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 445890. gno-96682

Horvat Slavko, Gomilica 58/b, Turnišče,
osebno izkaznico, št. 275939. gne-96917

Horžen Ivan, Vodnikova 10, Brežice, ose-
bno izkaznico, št. 519056. gnq-96930

Hribernik Matej, Čretniška 30, Poljčane,
osebno izkaznico, št. 268350. gnj-96462

Ipavec Simon, Levpa 14, Kal nad Kana-
lom, osebno izkaznico, št. 878563.
gnd-96668

Jagrič Peter, Blatno 12, Globoko, osebno
izkaznico, št. 23935. gns-96703

Jakac Marija, Sergeja Mašere 3, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 596798.
gnm-96409

Janić Boštjan, Adamičeva 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1122569. gnq-96555

Jenko Andreja, Ulica 15. aprila 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 453747.
gnb-96795

Jerman Celestina, Leninova 11, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 649748.
gnw-96449

Jovan Andrej, Ul. Goce Delčeva 21, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 236350.
gns-96578

Jug Jana, Šentjungert 41, Šmartno v Rož-
ni dolini, osebno izkaznico, št. 130436.
gny-96597

Kaker Viljem, Petrovčeva 19, Domžale,
osebno izkaznico, št. 951578. gnt-97052

Kastelic Jožef, Cesta 24. junija 32, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1424764.
gnu-96776

Kastner Andrej, Vaška pot 31, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 817282. gnx-96548

Katić Dragica, Trebinjska 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 985496. gns-97028

Kelava Marijan, Klavčičeva 4, Kamnik, ose-
bno izkaznico, št. 167485. gnj-96712

Kerman Karmen, Beblerjev trg 1, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 234756.
gny-96426

Klemenčič Zoran, Pot do šole 8, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 108513.
gnm-96884

Knez Simona, Kunaverjeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 189157. gni-96938

Kocjan Sebastjan, Kampl 39/a, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 641914.
gnk-96661

Kolka Teodora, Plečnikova 1, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 60032. gnz-97021

Komar Gaber, Kotlje 92, Kotlje, osebno
izkaznico, št. 1061777. gne-96667

Končan Matic, Kogojeva ulica 1, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 412624.
gns-96778

Konjar Marija, Pod lipami 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 79436. gns-96653

Koritnik Ljudmila, Cesta 4.julija 60, Krško,
osebno izkaznico, št. 504099. gng-96590

Kos Marko, Nova vas pri Markovcih 23/a,
Markovci, osebno izkaznico, št. 47717.
gnt-96452

Kovačič Martin, Zbelovska gora 83/a, Lo-
če pri Poljčanah, osebno izkaznico, št.
671573. gnw-96474

Kovačič Matej, Klopčičeva 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 304712. gnv-96825

Kovačič Vinko, Drama 14, Šentjernej, ose-
bno izkaznico, št. 1396522. gnq-96880

Kragelj Jan, Čiginj 45/a, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 295515. gnx-96448

Kralj Barbara, Aškerčeva 4, Ljutomer, ose-
bno izkaznico, št. 1158919. gnt-96877

Kralj Marijan, Oktoberske revolucije 4, Izo-
la – Isola, osebno izkaznico, št. 777810.
gnw-96874

Kreft Uroš, Grosova 25, Kranj, osebno
izkaznico, št. 279577. gni-96688

Kreslin Dušan, Kuršinci 10, Mala Nedelja,
osebno izkaznico, št. 201398. gnh-96664

Kurade Klavdija, Stara gora 22/b, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 379114. m-857

Kurić Indira, Tržaška cesta 35, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 160076. gnn-96833

Kus Janez, Kosovelova 22, Izola – Isola,
osebno izkaznico, št. 1080973.
gnk-96436

Lampe Franc, Tomažičeva 4, Ankaran
– Ankarano, osebno izkaznico, št.
610736. gnj-96662

Lazić Mojca, Mirje 15, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1208733. gnc-96569

Leban Marija, Matija Blejca 18, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 211367.
gne-96467

Lenček Klavdija, Kotnikova 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 94005. gnn-96608

Lipovec Samo, Gasilska 7, Selnica ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 183599.
gnt-96460

Lozej Jožica, Kuzmičeva 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 201368. gny-96997

Lukin Ruža, Malija 39, Izola – Isola,
osebno izkaznico, št. 170377. gnx-96873

Lupšina Tina, Jelovška c. 2, Bohinjska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 72826.
gny-96872

Magić Boris, Miklošičeva 1/b, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 1362957.
gnl-96410

Maksimovič Damir, Vojašniška ul. 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 978725.
gnt-96506

Mali Dušan, Godič 24/a, Stahovica,
osebno izkaznico, št. 188811. gnh-96489

Mali Luka, Slavka Gruma 80, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 222302.
gnf-96491

Mancini Marija, Aškerčeva 2, Krško,
osebno izkaznico, št. 637127. gnf-96591

Marcijan Tanja, Plešičeva ulica 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 861285.
gns-96428

Marinc Ernest, Sveti Lovrenc 2, Pre-
bold, osebno izkaznico, št. 112543.
gnu-96476

Marolt Marija, Čopova 23, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 517279. gnp-97006

Martinčič Karmen, Luize Pesjakove 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 923061.
gns-96728

Marzovič Matejka, Ulica Prekmurske
čete 60, Črenšovci, osebno izkaznico, št.
322248. gnl-96710

Medved Franc, Zagradišče 1, Ljublja-
na-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
481702. gnd-96943

Mesić Zemir, Trnovski pristan 6/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 224454.
gnc-96494

Metličar Srečko, Laporska 44, Poljčane,
osebno izkaznico, št. 394884. gng-96915

Milavec Jakob, Planina 184, Planina, ose-
bno izkaznico, št. 823974. gnw-96699

Miletić Dalibor, Kajakaška cesta 115, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 629174.
gnn-96658

Milošević Miodrag, Cesta proletarskih bri-
gad 61, Maribor, osebno izkaznico, št. AH
15988. gnh-96689

Mivšek Irena, Zavratec 11, Rovte, osebno
izkaznico, št. 372515. gnv-96475

Mlakar Irena, Mariborska cesta 105, Dra-
vograd, osebno izkaznico, št. 982215.
gnc-96919

Močnik Adolf, Kompole 109, Štore, ose-
bno izkaznico, št. 813320. gnn-97008

Murgec Marija, Krivec 3, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 583779. gnv-97050

Najdenovski Mirjana, Runkova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 699839.
gnp-96406
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Najdenovski Mirko, Runkova ulica 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 388295.
gnr-96404

Narobe Ciril, Sončna pot 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1048592. gnz-96571

Nastič Dalibor, Obala 111, Portorož – Por-
torose, osebno izkaznico, št. 214446.
gnm-96659

Nemec Mojca, Gregorčičeva 7/a, Beltin-
ci, osebno izkaznico, št. 145853. gnf-96666

Novak Denis, Stanjevci 41, Petrovci, ose-
bno izkaznico, št. 291875. gny-96672

Ogrinc Blaž, Podgorica 66, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 289083. gnq-96730

Orehek Kljenak Neli, Žebljarska pot 18,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 1042279.
gni-97038

Owen Marija, Kogojeva 10, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 463678. gnn-96558

Ožir Martin, Podvin pri Polzeli 51, Polze-
la, osebno izkaznico, št. 1018926.
gnq-96705

Pak Mateja, Ploderšnica 13, Jakobski Dol,
osebno izkaznico, št. 179752. m-851

Pavlič Aljoša, Pudob 49, Stari trg pri Ložu,
osebno izkaznico, št. 144304. gnx-96798

Pavšič Gregor, Travnik 36, Cerkno, ose-
bno izkaznico, št. 211350. gns-96478

Perko David, Žice 52, Sv.Ana v Slov.gori-
cah, osebno izkaznico, št. 77866. gnl-96660

Petrovčič Barbara, Lesno brdo 28, Vrhni-
ka, osebno izkaznico, št. 800490.
gny-96547

Pilić Ivo, Matija Blejca 18, Kamnik, ose-
bno izkaznico, št. 629235. gnv-96500

Pintarič Ana, Tomšičeva 101, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 107579. gnt-96477

Piškur Barbka, Resljeva cesta 27, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1338260.
gnq-96384

Piškur Lidija, Resljeva cesta 27, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1391410. gnr-96383

Piškur Nataša, Resljeva cesta 27, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1338256.
gnp-96381

Pivec Jože, Bresterniška ul. 4, Bresterni-
ca, osebno izkaznico, št. 264854. gni-96913

Pižent Zmagoslav, Prekmorske brigade 1,
Izola – Isola, osebno izkaznico, št. 1012011.
gnp-96881

Plesničar Sandi, Ozeljan 13/a, Šempas,
osebno izkaznico, št. 280768. gne-96442

Pliberšek Marjan, Šmartno na Pohorju 2,
Šmartno na Pohorju, osebno izkaznico, št.
408620. gnn-96708

Počkaj Klapčič Sonja, Generala Levičnika
11/e, Koper – Capodistria, osebno izkazni-
co, št. 514219. gng-96565

Počkaj Valentina, Golnik 10/b, Golnik,
osebno izkaznico, št. 259885. gne-96617

Podlogar Bojan, Rašica 85, Velike Lašče,
osebno izkaznico, št. 593569. gnj-96987

Polič Rosana, Lucijin breg 39, Kamnica,
osebno izkaznico, št. 1281834. gnh-96514

Poropat Blaznik Floreta, Archinetova ulica
9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 646299.
gnq-96780

Presker Branko Jože, Hradeckega cesta
49, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1108866.
gnd-96743

Prijatelj Miloš, Kvedrova ulica 8, Krško,
osebno izkaznico, št. 1280797. gnk-96511

Prosenjak Marko, Zgornje Hoče 56/a, Ho-
če, osebno izkaznico, št. 1229415.
gnd-96897

Pungartnik Angela, Konolijsko 45, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 40715.
gni-96663

Pungerčar Vesna, Vukovski dol 1/a, Jare-
nina, osebno izkaznico, št. 935008. m-842

Puppis Sonja, Zemljemerska ulica 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 320913.
gnw-96374

Rajh Raphael, Ul. Marije Mlinar 15, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 364621.
gnw-96549

Rajković Marija, Gospodinjska 7, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 141668.
gnb-96945

Rajković Mirko, Zaboršt, Šumberška ce-
sta 6, Domžale, osebno izkaznico, št.
844116. gnr-97054

Rakar Sebastian, Rožna dolina, Cesta VI-
II/2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 196621.
gne-97042

Ramovš Viktor, Tesovnikova ulica 37, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 32088.
gnl-96910

Rebernik Jože, Sladki vrh 8, Sladki Vrh,
osebno izkaznico, št. 224590. m-834

Reihard Tilen, Planina 26, Kranj, osebno
izkaznico, št. 237927. gnc-96594

Reisman Janko, Maistrova 22, Maribor,
osebno izkaznico, št. 287891. gnn-96683

Rezec Karol, Gregorčičeva 3, Žalec, ose-
bno izkaznico, št. 12828. gni-96588

Rifelj Ana, Loke 19/a, Mozirje, osebno
izkaznico, št. 1131730. gnz-96596

Riga Frančiška, Likozarjeva ulica 17, Kranj,
osebno izkaznico, št. 824513. gny-96622

Rozman Nataša, Črna 20, Stahovica, ose-
bno izkaznico, št. 253402. gnr-96454

Satler Samo, Rudniška 5, Domžale, ose-
bno izkaznico, št. 670779. gnc-96469

Simčič Zoran, Kojsko 85, Kojsko, osebno
izkaznico, št. 823067. gnk-96561

Simič Vladimir, Vrzdenec 40, Horjul, ose-
bno izkaznico, št. 404233. gnp-97031

Slana Mesarič Mateja, Obrežna ulica 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 318171.
gnl-96935

Smole Blaž, Bratovševa ploščad 14, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 115183.
gng-96865

Smolnikar Janez, Tunjiška mlaka 6/a,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 961685.
gnf-96916

Smrdel Jadran, Dolnja Košana 8, Košana,
osebno izkaznico, št. 149047. gnx-96698

Smrečnik Tatjana, Vojkova ulica 9, Celje,
osebno izkaznico, št. 20992. gnu-96701

Sotlar Slavica, Cesta revolucije 6, Jeseni-
ce, osebno izkaznico, št. 846208. gni-96513

Stanojević Božidara, Zarnikova 4, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 762057.
gne-96967

Starešinič Igor, Kanižarica 33/a, Črno-
melj, osebno izkaznico, št. 1333350.
gnk-96686

Stariha Robert, Vodnikova 6, Gornja Rad-
gona, osebno izkaznico, št. 378662.
gnm-96559

Šabuljić Jasmin, Jenkova cesta 11, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 968879.
gni-96463

Škof Boštjan, Borova vas 2, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 321991. gnr-96579

Šon Mojca, Rečica ob Savinji 138, Rečica
ob Savinji, osebno izkaznico, št. 998045.
gnj-96512

Šoštarič Natalija, Slomi 6, Polenšak, ose-
bno izkaznico, št. 1178438. gnj-96887

Šoštarić Malči, Kersnikova ulica 12, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 954327.
gnu-96601

Šoštarić Tomi, Kersnikova ulica 12, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 954360.
gnt-96602

Špiljak Marko, Planina 10, Kranj, osebno
izkaznico, št. 331417. gnm-97009

Špragar Branimir, Sejmiška 8, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 1038983.
gnz-96446

Šterman Karmen, Maistrova 10, Veržej,
osebno izkaznico, št. 125903. gnx-96998

Štimac Apolonija, UHM 11, Kočevje, ose-
bno izkaznico, št. 533849. gnx-96902

Šuštar Silvester, Ljubljanska 99, Domžale,
osebno izkaznico, št. 840399. gnu-97051

Šušteršič Dušan, Prilozje 6, Gradac, ose-
bno izkaznico, št. 369736. gny-96447

Tabaković Rozalija, Maroltova 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 495743.
gnu-96451

Tavčar Matej, Preglov trg 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 892355. gnv-97000

Tornar Anita, Predoslje 110, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 843961. gno-96482

Trstenjak Suzana, Trg Miloša Zidanška 2,
Maribor, osebno izkaznico, št. 622727.
gnj-96587

Turnšek Branko, Polzela 140/a, Polzela,
osebno izkaznico, št. 739864. gnp-96481

Tušek Katarina, Kotlje 44, Prevalje, ose-
bno izkaznico, št. 490332. gnf-96441

Twrdy Elen, Vlahovičeva 47, Ankaran –
Ankarano, osebno izkaznico, št. 1216136.
gnc-96444

Ulčar Rok, Habjanova ulica 3, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 794693.
gnm-96984

Uršič Frančiška, Kersnikova 3, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 592227. gng-96940

Uršnik Jožefa, Javornik 23, Ravne na Ko-
roškem, osebno izkaznico, št. 914534.
gnz-96671

Vehovec Marjetka, Senožeti 52, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 760688.
gno-97032

Velepič Luka, Celovška cesta 93/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 368448.
gnm-96784

Ventin Ferdinand, Partizanska 4, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 467804.
gni-96563

Vesel Barborič Darja, Verovškova 51, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 315990.
gnv-96975

Veselič Venčeslav, Osluševci 5, Podgorci,
osebno izkaznico, št. 673315. gno-96457

Vesić Matej, Pot na Fužine 47, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 199609.
gns-96878

Videnšek Mojca, Dragomelj 122, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 358868. gni-96738

Vidic Anita, Matena 31, Ig, osebno izkazni-
co, št. 555448. gnf-96891

Vidmar Lina, Zemljemerska ulica 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1189176.
gnu-96376

Vister Valentin, Šarhova 4, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1200163. gnj-96612

Vodnik Vitodrag, Pod gradiščem 6, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 190619.
gnm-96684
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Volf Gabrijela, Alme Vivode 2, Piran – Pira-
no, osebno izkaznico, št. 107823.
gnb-96670

Vončina Mitja, Dobravlje 23, Dobravlje,
osebno izkaznico, št. 109582. gnu-96876

Vrhovšek Melita, Zg. Laže 24, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 973496.
gnb-97020

Zadravec Mojca, Goriška cesta 38, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 1425360.
gnw-96924

Zdovc Pirc Maja, Metelkova ulica 13, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 433667.
gnv-96650

Zor Julija, Poštna 1, Brezovica pri Ljublja-
ni, osebno izkaznico, št. 65832. gnj-96937

Zorič Irena, Ig 387, Ig, osebno izkaznico,
št. 883912. gnr-96529

Zupan Bojana, Kremen 15, Krško, ose-
bno izkaznico, št. 1315364. gnq-96580

Žafran Mojca, Sele 12, Gorica pri Slivnici,
osebno izkaznico, št. 401398. gnr-96504

Žagar Branko, Črna 1/a, Stahovica, ose-
bno izkaznico, št. 528645. gnb-96770

Žebovec Iztok, Zbiljska cesta 1, Medvo-
de, osebno izkaznico, št. 535613.
gno-96782

Žitnik Nikolaj, Zupančičeva cesta 32, Gro-
suplje, osebno izkaznico, št. 1138339.
gnk-97011

Žižek Jožef, Hotiza, Ložič 21, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 254342.
gne-96517

Žnidarič Mirana, Vrtna 2, Murska Sobota,
osebno izkaznico, št. 143316. gnz-96996

Žorž Joža, Kolodvorska 4, Dornberk, ose-
bno izkaznico, št. 928907. gnw-96674

Vozniška dovoljenja

Amman Vera, Čadramska vas 4, Poljča-
ne, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
3756, izdala UE Slovenska Bistrica.
gno-96757

Andrenšek Branko, Cesta Miloša Zidan-
ška 10/a, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13589, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnk-96465

Arnautovska Marjeta, Vodnikova cesta
79/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 934080, reg. št. 103331, izdala
UE Ljubljana. gnq-96605

Avsenik Marina, Meškova ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
586844, reg. št. 8056, izdala UE Ljubljana.
gnf-96820

Ažman Franci, Braslovče 32, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1257013, izdala UE Žalec. gnq-96505

Bajželj Mojca, Cesta 1. maja 71, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1560998, reg. št. 55592, izdala UE Kranj.
gnn-96762

Banko Laura, Savinjska 53, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1400355,
izdala UE Žalec. gnb-96695

Baraga Tadej, Pudob 31/a, Cerknica, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1108606,
reg. št. 9787. gnf-96516

Bezjak Vladimir, Tržec 43, Videm pri Ptu-
ju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
44564, izdala UE Ptuj. gnr-96754

Bizjak Tadej, Gorenjska cesta 24, Cer-
kno, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1090289, reg. št. 9210, izdala UE Idrija.
gnk-96461

Bobnar Meta, Kardeljeva cesta 100, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1444322, reg. št. 119021, izdala UE Mari-
bor. gnk-96486

Boncelj Nataša, Kokrica, Betonova 48,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
810173, reg. št. 44961. gnz-96496

Božič Aleš, Zapuška cesta 103, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
482781, reg. št. 194595, izdala UE Ljublja-
na. gny-96797

Božič Mateja, Dule 21, Straža, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 33406, izdala
UE Novo Mesto. gny-96372

Božnik Konrad, Starihova ul. 2, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. H, reg. št. 39813.
gnc-97019

Brezigar Rok, Gradnikove brigade 47, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 43907, izdala UE Nova Gorica.
gnb-96520

Buganik Maja, Cesta Toneta Tomšiča 94,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1336597. gnq-96534

Cankar Eva, Kamniška cesta 38, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285655, reg. št. 226977, izdala UE Ljublja-
na. gnn-96433

Ciglar Marta, Dornava 117, Dornava, voz-
niško dovoljenje, kat. AGH, reg. št. 25459,
izdala UE Ptuj. gnp-96756

Čakš Ditka, Kidričeva 10, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 001441957, izdala
UE Žalec. gnm-96934

Černjak Franc, Kardeljev trg 1, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 225744,
reg. št. 22264, izdala UE Velenje. gnt-96577

Čok Vladimir, Cesta na Markovec 32, Ko-
per – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 18072. gnw-96949

Čvorak Živko, Ul. IV. korpusa 20, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8583, izdala UE Izola. gnr-96629

Dacinger Leon, Pečke 34, Makole, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 23914,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnx-96773

Despotović Borislav, Hruševska cesta 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1614079, reg. št. 7802, izdala UE Ljublja-
na. gno-96982

Dolinar Mitja, Jakčeva ulica 34, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1342138, reg. št. 230465, izdala UE Ljublja-
na. gnd-96718

Donko Franc, Jareninski dol 50/a, Jareni-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
817151, reg. št. 7754. m-817

Dostal Samo, Leskovška 31/d, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20169. gnx-96473

Drašler Miroslava, Boletova ulica 51, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1503131, reg. št. 164309, izdala UE Ljublja-
na. gnb-96720

Drobnič Tadej, Primorska 5, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 202927,
reg. št. 14472, izdala UE Grosuplje.
gnl-96860

Dukič Erika, Puntarjeva 1, Koper – Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
29655. gnt-96377

Dvornik Estera, Prapreče 15, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3462,
izdala UE Novo Mesto. gne-96392

Đonlagić Denis, Vinarje 110/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1533904, reg. št. 78246, izdala UE Maribor.
gnm-96709

Đorđević Slaviša, Prokuplje, Srbija, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1106068,
reg. št. 212273, izdala UE Ljubljana.
gno-96607

Elšnik Mateja, Slatina 16, Zgornja Kungo-
ta, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001360306, reg. št. 9832. m-835

Felić Fikret, Linhartova cesta 60, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
888191, reg. št. 138340, izdala UE Ljublja-
na. gnw-96574

Ferenc Mladen, Banovska 3, Veržej, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 3368, izdala UE
Ljutomer. gnx-96523

Filipič Mojca, Koseskega 26, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1278680,
reg. št. 116246, izdala UE Maribor.
gnz-96896

Fornazarič Luna, Pionirska 19, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 35986.
gng-96640

Frelih Marija, Na kresu 19, Železniki, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3759,
izdala UE Škofja Loka. gnh-96989

Fuks Aleš, Zgornji Obrez 2/b, Artiče, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 14863,
izdala UE Brežice. gns-96903

Gabrovec Mihael, Paradiž 81, Cirkulane,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 34316,
izdala UE Ptuj. gnx-96648

Gmajnar Stanko, Šmartinska cesta 250,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1367343, reg. št. 14752, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-96979

Gorjanc Matej, Keršova 12, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 43063.
gnd-96618

Gostiša Gabrijela, Trg pohorskega bataljo-
na 8, Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 276339, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnt-97002

Grabrovec Antonija, Tesarska ulica 3/c,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 1682, izdala UE Kočevje.
gnp-96931

Grčar Marko, Krvavška ulica 10, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1482143, reg. št. 172652, izdala UE Ljublja-
na. gnw-97049

Gregorc Lenka, Brezje 19, Mozirje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9070, izda-
la UE Mozirje. gnk-96886

Guzič Marjan, Srgaši 2, Šmarje, vozniško
dovoljenje, reg. št. 26377. gnw-96378

Habjan Klementa, Stobovska 7/b, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
676008, reg. št. 13056, izdala UE Domžale.
gno-96411

Habulin Danilo, Ljubljanska 94/b, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
573674, reg. št. 23627, izdala UE Maribor.
gny-96922

Haclar Vojko, Medvedova ulica 5/b, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7840,
izdala UE Kamnik. gnn-96808

Hadalin Tomaž, Cesta 6. maja 10, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7787, izdala UE Vrhnika. gnj-96487
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Halik Tomislav, Videmska ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
247299, reg. št. 185961, izdala UE Ljublja-
na. gnu-96576

Hebar Srečko, Hočevarjeva 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
443110, reg. št. 81402, izdala UE Maribor.
gnv-96700

Hočevar Lojze, Cesta na Markovec 7, Ko-
per – Capodistria, vozniško dovoljenje, reg.
št. 12014. gne-96642

Hočevar Olga, Trnovski pristan 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024105, reg. št. 31449, izdala UE Ljublja-
na. gne-96692

Horvat Dejvid, Gibina 29, Ljutomer, vozni-
ško dovoljenje, št. S 1098793. gnt-96402

Hren Branko, Dobletina 9, Nazarje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 7309, izda-
la UE Mozirje. gng-96740

Hrvatin Karmen, Puče 32/b, Šmarje, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 21804, izdala UE
Koper. gnq-96755

Huber Aleš, Benedikt 117, Benedikt, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 001530325,
reg. št. 10866, izdala UE Lenart. gno-96961

Hvalič Jasmina, Loke 25, Nova Gorica,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 23/2001. gnu-96955

Ipavec Dejan, Dežmanova 4, Lesce, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1524191,
reg. št. 25589. gnw-96524

Jakac Marija, Sergeja Mašere 3, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 4016. gnn-96408

Jančič Tomaž, Ulica pohorskega bataljona
15, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12155. gnv-96775

Jarić Albin, Polje 361, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 973059, reg. št.
131776, izdala UE Ljubljana. gnt-96727

Jelen Klemen, Arnače 18/b, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1382169,
reg. št. 26424, izdala UE Velenje. gnz-96621

Jerman Neda, Sp. Škofije 191, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
44202. gnq-96405

Kaiserberger Milan, Mestni vrh 88, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
27437, izdala UE Ptuj. gno-96632

Kananović Rezija, Cesta 1.maja 38, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
461072, izdala UE Jesenice. gnl-96760

Karpan Vojti, Lokavska cesta 13, Sežana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 74/2002. gni-96638

Kenje Majda, Pot v hribec 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 585810,
reg. št. 172938, izdala UE Ljubljana.
gnf-96791

Kerec Žnidarič Daniela, Požarnice 124,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 837550, reg. št. 26624,
izdala UE Murska Sobota. gnt-96527

Kerin Cerkovnik Daša, Ziherlova ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1502227, reg. št. 179266, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-96427

Kern Angela, Maistrov trg 12, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1224728,
reg. št. 12446, izdala UE Kranj. gnc-97044

Klemenčič Alojzija, Bunčani 21, Veržej,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
310844, reg. št. 6414, izdala UE Ljutomer.
gnj-96912

Klemenčič Ludvik, Limbuška cesta 22,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
494815, reg. št. 46139, izdala UE Maribor.
gny-96697

Klemenčič Vekoslav, Ključarovci 31, Kri-
ževci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 581372, reg. št. 6234, izdala UE
Ljutomer. gnl-96435

Klemenčič Zoran, Pot do šole 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1524579, reg. št. 197407, izdala UE Ljublja-
na. gnn-96883

Kobale Milena, Greenwiška 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1330656, reg. št. 78885, izdala UE Maribor.
gnb-96595

Kocjan Sebastjan, Kampel, Brda 39/a,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 40090. gnh-96539

Kogoj Rok, Kolomban 68/a, Ankaran –
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 45356, izdala UE Koper. gng-96765

Koloini Borut, Vipavski Križ 57, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1335510, reg. št. 16449, izdala UE Ajdov-
ščina. gng-96440

Končan Matic, Kogojeva ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1593129, reg. št. 253644, izdala UE Ljublja-
na. gnt-96777

Konečnik Nataša, Gozdarska cesta 85,
Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1362179. gnz-96771

Kopše Andrej, Log 259, Ruše, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 001210657,
reg. št. 4849. m-830

Korže Nataša, Okrogarjeva ulica 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
36319. gns-96503

Kovačič Ivan, Ragovska 6, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, reg. št. 18471, izdala
UE Novo Mesto. gnn-96958

Kozič Branko, 25. maja 79, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
10746, izdala UE Nova Gorica. gnw-96953

Kragelj Jan, Čiginj 45/a, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. S 1380518, izdala UE Tolmin.
gnb-96370

Krivec Branko, Jačka 67, Logatec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEHG, reg. št. 3896,
izdala UE Logatec. gnx-96573

Kumer Tatjana, Cankarjeva 1/a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1339564, reg. št. 28704, izdala UE Velenje.
gne-96592

Kurić Indira, Tržaška cesta 35, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 322213,
reg. št. 149470, izdala UE Ljubljana.
gno-96832

Lapajne Urška, Župančičeva ulica 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1532994, reg. št. 55641, izdala UE Kranj.
gne-96792

Leban Marko, Cankarjeva 84, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
39101, izdala UE Nova Gorica. gnp-96581

Legovič Damjan, Krožna cesta 2, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 45183, izdala UE Koper. gnq-96680

Liv Zhang Jong, Ljubljanska cesta 57, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
A 1307457, reg. št. 50832, izdala UE Kranj.
gns-96528

Lubej Iztok, Vukovski dol 21, Jarenina, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 001088057,
reg. št. 9312, izdala UE Pesnica. m-845

Mahmutović Osman, Kidričeva 7, Kanal,
vozniško dovoljenje, reg. št. 44907.
gnq-96530

Mali Luka, Slavka Gruma 80, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. A – 350 ccm, BGH,
reg. št. 37620, izdala UE Novo mesto.
gnh-96493

Marolt Gaber, Čopova 23, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 39355.
gns-97003

Marolt Marija, Čopova 23, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7857, izdala
UE Celje. gno-97007

Maver Podbersič Mojca, Ulica 9. septem-
bra 230, Šempeter pri Gorici, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 38002, izdala UE Nova
Gorica. gnn-96758

Memić Anela, Kersnikova 1, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1312870,
reg. št. 28516, izdala UE Velenje. gnd-97018

Mihevec Aljaž, Ob Dolenjski železnici
1000, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1589788, reg. št. 210944, izdala
UE Ljubljana. gnl-96985

Mladenović Miran, Ulica Heroja Marinclja
8, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 3334, izdala UE Kočevje. gnt-96977

Murgelj Ksenija, Vrhovo 15, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
33933, izdala UE Novo Mesto. gnz-96371

Murovec Tine, Grčna 26, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
42209, izdala UE Nova Gorica. gny-96522

Najdenovski Mirko, Runkova ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
391536, reg. št. 122169, izdala UE Ljublja-
na. gns-96403

Napret Boris, Šmarje pri Sežani 80, Seža-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
4231, izdala UE Sežana. gnc-96769

Narobe Ciril, Sončna pot 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 842500,
reg. št. 198624, izdala UE Ljubljana.
gny-96572

Nemec Bogomir, Dragomelj 67, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. FBGH, št. S
1542056, reg. št. 7609, izdala UE Domžale.
gnz-97046

Nrecaj Hajrulla, Jadranska 10, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 98478,
reg. št. 95612, izdala UE Maribor.
gni-96488

Ogrinc Blaž, Podgorica 66, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 91334, reg.
št. 88878, izdala UE Ljubljana. gnr-96729

Onič Urban, Stari trg 36, Slovenske Konji-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12850.
gnk-96936

Orehek Kljenak Neli, Žebljarska pot 18,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19680, izdala UE Domžale. gnh-97039

Ozvatič Karmen, Ulica mladinskih brigad
5, Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 1072652, reg. št.
109215, izdala UE Maribor. gnx-96923

Pavlič Žiga, Razgledna pot 7/a, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1508988, izdala UE Jesenice. gnk-96761

Pavšin Boris, Jarška cesta 67, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1620718, reg. št. 23275, izdala UE Domža-
le. gnw-96974

Pečarič Alja, Podlog 2, Šempeter v Savinj-
ski dolini, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1411401, izdala UE Žalec. gnr-97004
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Petek Bojan, Gornja Bistrica 149, Čren-
šovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16082, izdala UE Lendava. gng-96515

Piletič Branko, Prisoje 19, Prevalje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11356,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnd-96643

Pišek Mojca, Drganja Sela 37, Straža, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 39584,
izdala UE Novo Mesto. gny-96947

Piškur Barbka, Resljeva cesta 27, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
767190, reg. št. 183195, izdala UE Ljublja-
na. gnl-96385

Podlogar Bojan, Rašica 85, Velike Lašče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 847484,
reg. št. 198663, izdala UE Ljubljana.
gnk-96986

Poropat Blaznik Floreta, Archinetova ulica
9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 768582, reg. št. 80923, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-96779

Potokar Joža, Gradež 6, Turjak, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 926243, reg. št.
155743, izdala UE Ljubljana. gnb-96570

Povše Vesna, Grajski trg 30, Vitanje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1048203,
reg. št. 42149. gnf-97016

Praznik Uroš, Kotlje 25, Kotlje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 7004.
gno-96532

Presker Branko Jože, Hradeckega cesta
49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1065038, reg. št. 203390, izdala UE
Ljubljana. gnh-96939

Prosenjak Marko, Zgornje Hoče 56/a, Ho-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
800072, reg. št. 72324, izdala UE Maribor.
gnb-96899

Pungerčar Vesna, Vukovski dol 1/a, Jare-
nina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1200649, reg. št. 12063, izdala UE Pesni-
ca. m-843

Puppis Sonja, Zemljemerska ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
266045, reg. št. 20834, izdala UE Ljubljana.
gnx-96373

Rajković Mirko, Zaboršt, Šumberška ce-
sta 6, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1520758, reg. št. 25578, izdala
UE Domžale. gns-97053

Raspor Adam, Rozmanova 24/i, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
001183206, reg. št. 9705. gny-96647

Raztresen Peter, Jankoviči 16, Adlešiči,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
10077, izdala UE Črnomelj. gnb-96620

Rek Jelka, Strmec nad Dobrno 19/c, Do-
brna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11926. gnp-96706

Repar Marjan, Puciharjeva ulica 5, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
888252, reg. št. 32452, izdala UE Ljubljana.
gnu-96901

Rifelj Ana, Loke 19/c, Mozirje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3255, izdala
UE Mozirje. gnn-96583

Rifelj Andreja, Lešnica 5, Otočec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17989,
izdala UE Novo Mesto. gnq-97005

Rot Suzana, Ulica bratstva 2, Koper – Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18427. gni-96538

Rožnik Jakob, Velika Loka 20, Velika Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001258143, reg. št. 11354, izdala UE Treb-
nje. gnc-96969

Rupret Matej, Kozje 162, Kozje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14730, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnc-96519

Sandič Nino, Trg Sv. Jerneja 2, Kočevje,
vozniško dovoljenje, reg. št. 12952.
gnm-96459

Sapač Mitja, Skakovci 17, Cankova, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 39385.
gnu-96401

Saradić Aleksandar, Preradovičeva ulica
46, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 842800, reg. št. 127715, izdala UE
Ljubljana. gnu-96676

Sedej Ema, Brezje pri Dobrovi 45, Dobro-
va, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
388310, reg. št. 125092, izdala UE Ljublja-
na. gnr-96929

Selan Dunja, Dobrunjska cesta 8/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1504181, reg. št. 234960, izdala UE Ljublja-
na. gnd-96793

Semenič Robert, Slomškova 11, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BCG, reg. št.
15719, izdala UE Brežice. gnp-96906

Shu Xiaoping, Zhejiang, Zhejiang, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1284691,
reg. št. 228074, izdala UE Ljubljana.
gng-96415

Sisinger Ivan, Zgornja Kungota 12/c, Zgor-
nja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001238190, reg. št. 9149. m-837

Slak Aleš, Strahinj 48, Naklo, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1561014, reg. št.
55421, izdala UE Kranj. gng-97040

Starešinič Igor, Kanižarica 33/a, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8686,
izdala UE Črnomelj. gnd-96593

Stojnšek Franc, Nadole 12, Žetale, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št. 23908,
izdala UE Ptuj. gnb-96645

Stupar Nedeljko, Gortanova 16, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11315, izdala UE Izola. gnu-96626

Šafarič Denis, Frankolovska 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1277979, reg. št. 92396, izdala UE Maribor.
gnu-96926

Šafarič Ivan, Kalanova ulica 1, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1264536, reg. št. 62085, izdala UE Ljublja-
na. gnq-97055

Šamperl Robert, Spodnje Verjane 2,
Sv.trojica v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
št. S 001173024, izdala UE Lenart.
gnm-96634

Šinkovec Irena, Dolenje Mokro Polje 14,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16133. gnc-96369

Škedelj Uroš, Na griču 12, Dolenjske To-
plice, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg.
št. 25661. gnk-96636

Škrabl Mihael, Cerovec pod Bočem 7/c,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13569, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnb-96895

Škrjanec Nada, Topniška ulica 45, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
613458, reg. št. 193964, izdala UE Ljublja-
na. gni-96838

Škvarč Mihaela, Brezovica 1, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1588786,
reg. št. 118872, izdala UE Ljubljana.
gnd-96543

Šoštarić Malči, Kersnikova ulica 12, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

10054609, reg. št. 29196, izdala UE Dom-
žale. gnv-96600

Špacapan Luka, Ledine 28, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
45611, izdala UE Nova Gorica. gni-96763

Šparovec Peter, Cesta na Brdo 18, Kranj,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. ABFGH,
št. S 1066171, reg. št. 2506, izdala UE Kranj.
gnq-96630

Šporn Sabina, Parižlje 12, Braslovče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1211237,
izdala UE Žalec. gnh-97014

Štamcar Borut, Brezno 16, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1490340, reg. št. 223326, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-96479

Šuberger Smiljan, Spodnja Polskava 238,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 109794, izdala UE Maribor.
gnw-96774

Šuštarič Dušan, Prilozje 6, Gradac, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 5046,
izdala UE Metlika. gnk-96386

Tekavec Simon, Prevalje 2, Dole pri Litiji,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1246304,
izdala UE Litija. gnw-96724

Tepić Goran, Ulica Marje Boršnikove 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 320586, reg. št. 187434, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-96611

Tofant Dragica, Vrhe 59, Teharje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 46046.
gnb-96920

Twrdy Elen, Vlahovičeva 45, Ankaran –
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19078. gno-96407

Ulčar Rok, Habjanova ulica 3, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19241,
izdala UE Kamnik. gnn-96983

Varga Endre, Glavna ulica 117, Lendava –
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
4122, izdala UE Lendava. gng-96715

Velepič Luka, Celovška cesta 93/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1214473, reg. št. 157139, izdala UE Ljublja-
na. gnn-96783

Vičentič Polič Mirko, Teslova ulica 3,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 69/2002.
gnd-96568

Videnšek Mojca, Dragomelj 122, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1474737, reg. št. 36234, izdala UE Domža-
le. gnj-96737

Vilar Marjeta, Ljubljanska cesta 2, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
944259, reg. št. 17325, izdala UE Domžale.
gnq-97030

Vocovnik Stanka, Završe 78, Mislinja, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15551.
gnf-96391

Vodeb Mojca, Adamičeva 11, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 41563.
gnk-96711

Vončina Mitja, Dobravlje 23, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1203880, reg. št. 15448, izdala UE Ajdov-
ščina. gng-96890

Vovk Anita, Glinškova ploščad 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134767, reg. št. 214752, izdala UE Ljublja-
na. gnh-96964

Vučetič Zoran, Cankarjeva 27, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1055393, reg. št. 24341. gnp-96956
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Winkler Skaza Valentina, Gotovlje 55/a,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
001441589, izdala UE Žalec. gnj-96691

Wolf Tanja, Petrovo brdo 8/a, Podbrdo,
vozniško dovoljenje, št. S 001473998, izdala
UE Tolmin. gnj-96637

Zabavnik Dejan, Košiše 16, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 23727, izdala
UE Kamnik. gnx-97023

Zagorščak Stjepan, Opekarniška 12/c,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
28586, izdala UE Celje. gnn-96483

Zavernik Janez, Korenska cesta 16, Spod-
nji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 912979, reg. št. 90553, izdala UE Mari-
bor. gne-97017

Zdovc Pirc Maja, Metelkova ulica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
584443, reg. št. 189142, izdala UE Ljublja-
na. gnw-96649

Zorko Andrej, Čagona 14, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1121343, reg. št. 10315, izdala UE Lenart.
gny-96380

Zupan Bojana, Kremen 15, Krško, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10807.
gnf-96616

Žebovec Iztok, Zbiljska cesta 1, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
585316, reg. št. 193573, izdala UE Ljublja-
na. gnp-96781

Žerjal Vida, Kampel 93, Koper – Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
1195, izdala UE Koper. gnl-96960

Žitnik Nikolaj, Zupančičeva cesta 32, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
299338, reg. št. 5141, izdala UE Grosuplje.
gnl-97010

Žmuc Peternel Alenka, Peričeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 926421, reg. št. 62445, izdala UE Ljublja-
na. gnf-97041

Žnuderl Jurij, Kozjak nad Pesnico 80,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13248. m-833

Zavarovalne police

Čok Vladimir, Cesta na Markovec 32, Ko-
per – Capodistria, zavarovalno polico, št. AO
1038366. gnx-96948

Frelih Marija, Na kresu 19, Železniki, za-
varovalno polico, št. 855373, izdala zavaro-
valnica Tilia Novo mesto. gnb-96395

Gulič Marjan, Planinska cesta 19, Sevni-
ca, zavarovalno polico, št. AO 443144, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnx-96952

Kaloh Petra, Jarčeva 39, Ljubljana, zava-
rovalno polico, št. 427096, izdala zavaroval-
nica Slovenica d.d., filiala Maribor. m-849

Lorenčič Andžela, Aškerčeva 3, Prager-
sko, zavarovalno polico, št. 65131, izdala za-
varovalnica Slovenica. m-839

Lorenčič Andžela, Aškerčeva 3, Prager-
sko, zavarovalno polico, št. 480805, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-838

Oštir Stanko, Izvir 8, Cerklje ob Krki, zava-
rovalno polico, št. 333976, izdala zavaroval-
nica Slovenica d.d. gnu-96751

Pečar Peter, Kolodvorska 1/a, Postojna,
zavarovalno polico, št. 1523807.
gnm-96959

Pertinač Bogdan, Cesta Kozjanskega
odreda 74, Šentjur, zavarovalno polico, št.
AO 525786, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnc-96644

Petrovič Leon, Mladinska 20, Miklavž na
Dravskem polju, zavarovalno polico, št. AO
450507, izdala zavarovalnica Slovenica.
m-824

Stanič Antonija, Cesta na Laze 7, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 00101426636,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gng-96990

Stepišnik Danica, Spodnja Vižinga 59,
Radlje ob Dravi, zavarovalno polico, št.
441724, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnq-96759

Žumič Branko, Pribinci 18, Adlešiči, zava-
rovalno polico, št. 842082, izdala zavaroval-
nica Tilia d.d. gnd-96397

Žunič Verica, Veliki Osolnik 29, Rob, zava-
rovalno polico, št. AO 00101474203, izdala
zavarovalnica Slovenica. gni-96438

Spričevala

Albreht Aleš, Koritno 19, Bled, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednja lesarska šola,
Škofja Loka, izdano leta 1993. gne-96892

Aleš Mojca, Topole 8/a, Domžale, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje gradbene in
ekonomske šole, izdano leta 1995.
gnl-96810

Babosek Maja, Mestni vrh 5/b, Ptuj, spri-
čevalo 2. letnika Steklarske šole. gnp-96585

Balent Vladimir, Zolajeva 13, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ-smer bru-
silec, železobrusilec, izdano leta 1989.
m-828

Barković Anamarija, Trebuče 2/b, Črno-
melj, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje eko-
nomske šole Novo mesto, izdano leta 1993
in 1994. gni-96788

Benčina Miha, Polje, Cesta XX/5, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje gostinske
šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnp-96606

Bera Špela, Ljubljanska 71, Maribor, spri-
čevalo 4.letnika Gostinske šole, Maribor, iz-
dano leta 2002. m-815

Blatnik Vida, Gornje Prapreče 9, Veliki Ga-
ber, spričevalo 2. letnika Poklicne šole obla-
čilnih strok Višnja gora, izdano leta 1976, iz-
dano na ime Kastelic Vida. gns-96603

Bohinc Ana, Tomažičeva ulioca 42, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Jo-
žeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2000 in
2001. gnm-96584

Bone Gorazd, Ivana Suliča 16/b, Šempe-
ter pri Gorici, spričevalo 5. in 6. razreda OŠ
Vide Pregarc v Ljubljani, izdano leta 1998 in
1999. gnv-96725

Bone Gorazd, Ivana Suliča 16/b, Šempe-
ter pri Gorici, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Milojka Štrukelj Nova Gorica, izdano leta 2000
in 2001. gnu-96726

Božič Andrej, Puhova ulica 16, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Šiška, izdano
leta 1995. gnx-96973

Božič David, Adamičeva 20, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano
leta 1998 in 1999. gne-96367

Božič David, Adamičeva 20, Ljubljana, ma-
turitetno spričevalo in obvestilo o uspehu pri
maturi Srednje šole za oblikovanje in fotografi-
jo v Ljubljani, izdano leta 1999. gnh-96368

Brozovič Robert, Heroja Starihe 2, Črno-
melj, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter zaključ-
ni izpit Srednje šole za gostinstvo in turizem,
Novo Mesto. gnk-96540

Colnarič Barbara, Biš 57/a, Trnovska vas,
spričevalo 3.letnika Škofijske gimnazije A.M.
Slomška, Maribor, izdano leta 2001.
gni-96963

Češnovar Alenka, Leskovec 78, Prager-
sko, indeks, izdala Srednja ekonomska šola.
m-846

Činku Maja, Dobje 21, Poljane nad Škofjo
Loko, spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja
Loka, izdano leta 2001. gne-96567

Dizdarević Maja, Brilejeva ulica 8, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2001. gnl-96610

Dobernik Maša, Jezerškova ulica 8, Ko-
menda, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnd-96468

Dobravc Gorazd, Glavarjeva ulica 92, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tiska in papirja, izdano leta 1993.
gnj-96537

Dolenc Žana, Opekarniška 39, Radomlje,
indeks, št. 11080021093. gnn-96533

Dolgoš Bojan, Plešivica pri Žalni 30, Gro-
suplje, spričevalo 3. letnika TŠKMP v Ljublja-
ni, izdano leta 1976. gnz-96971

Drobnič Tamara, 5. Prekmurske 21, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole-smer
upravni tehnik. gnn-96962

Đogić Mirela, Mazijeva 5, Ljubljana, spri-
čevalo o končani OŠ Spodnja Šiška, izdano
14. 6. 2002, izdano na ime Djogić Mirela.
gno-96744

Erbežnik Elvis, Prisoje 2, Koper – Capo-
distria, spričevalo 1. letnika SKPŠ.
gnd-96418

Faganel Hari, Gradnikova ulica 11, Kanal,
spričevalo o zaključnem izpitu TSC Branko
Brelih Nova Gorica, avtomehanik, št.
III/ŠT-5422, izdano 30. 8. 1994. gnz-96746

Fijan Olivia, Ulica Avgusta Hlupiča 14, Ptuj,
indeks, št. 31210126, izdala Fakulteta za far-
macijo. gnc-96794

Frančič Srečko, Partizanska 5, Maribor,
diplomo Srednje gradbene šole Borisa Kraig-
herja- smer gradbinec II. stop., izdano 1984.
m-814

Frelih Petra, Alpska cesta 13, Bled, spri-
čevalo 3., 4. letnika in spričevalo poklicne
mature Srednje Agroživilske šole v Ljubljani,
izdano leta 2000, 2001. gnz-96425

Frelih Rok, Zabreznica 46, Žirovnica, spri-
čevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole tiska in papirja, izdano leta
1998. gnv-96900

Goli Teo, Ob dolenjski železnici 104, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije in sred-
nje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnz-96546

Gulič Jožica, Ulica Sallaumines 10, Trbov-
lje, spričevalo 4. letnika Ekonomske šole, Tr-
bovlje, izdano leta 1976, izdano na ime Eržen
Jožica. gni-96767

Gulič Jožica, Ulica Sallaumines 10, Trbov-
lje, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole, Tr-
bovlje, izdano leta 1975, izdano na ime Eržen
Jožica. gnh-96768
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Hasanagić Elvisa, Ob sotočju 4, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene, geo-
detske in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 2000. gnx-96598

Hašimi Šukrana, Pobreška 38/a, Maribor,
spričevalo 1. letnika Živilske šole, Maribor,
izdano leta 2002. m-825

Ilar Igor, Dol. Težka voda 20, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih in zdravstvenih usmeritev, izdano le-
ta 1992. gnh-96518

Ilič Maja, Piršenbreg 3, Globoko, spriče-
valo o zaključnem izpitu in spričevalo od 1. do
3. letnika Srednje ekonomske in trgovske šo-
le Brežice, izdano leta 1999, 2000 in 2001.
gnr-96437

Ivanušič Andreja, Prešernova 12, Maribor,
indeks, št. 51032659, Fakulteta za kmetij-
stvo. m-860

Jakič Nataša, Polje, Cesta X/16, Ljublja-
na, diplomo Srednje trgovske šole v Ljubljani,
izdana leta 1989, na ime Zajc Nataša.
gnn-96416

Jakovina Roberta, Maistrova ulica 2, Bre-
žice, diplomo Srenje ekonomske šole v Breži-
cah, izdana leta 1985, na ime Lazić Roberta.
gnb-96545

Jaušovec Janko, Podvinci 130/c, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elek-
trotehniške in računalniške usmeritve Mari-
bor, izdano 15. 1. 1982. gnt-96627

Jeran Mario, Cesta 1. maja 43, Hrastnik,
spričevalo 1. letnika Trgovske šole, Zagorje,
izdano leta 1998. gnz-96525

Jurak Robert, Kersnikova cesta 7, Gro-
suplje, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje trgovske šole, izdano leta 1994.
gng-97015

Juršič Samo, Pusteria 14, Piran – Pirano,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 1992 in 1993. gnk-96786

Kalan Miha, Podlubnik 290, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Srednje lesarske šole,
izdano leta 1999. gno-96932

Keše Dragica, Kostrivnica 50/a, Kalobje,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole,
izdano leta 1993, izdano na ime Zalokar Dra-
gica. gnn-97033

Keše Dragica, Kostrivnica 50/a, Kalobje,
spričevalo 2. letnika Srednje gostinske šole
Celje, izdano leta 1994, izdano na ime Zalo-
kar Dragica. gnm-97034

Kirbiš Iztok, Prušnikova 52, Maribor, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Gimnazije in srednja
kem. šola, Ruše, izdano leta 1999, 2000.
m-840

Klanjšček Erik, Hum 53, Kojsko, spričeva-
lo 5. letnika Srednje ekonomske šole, Nova
Gorica, izdano leta 2001. gng-96944

Kobe Kristina, Ragovska 9, Novo mesto,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 2000/2001. gnh-96789

Kocjančič Maja, Zagradec 34, Zagradec,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Josip Jurčič
Ivančna Gorica, izdano leta 2000. gns-96978

Kolar Helena, Mostečno 23, Makole, in-
deks, št. 18970309, izdala Filozofska fakul-
teta. gnp-96731

Konavec Simon, Stresova 13, Kobarid,
spričevalo 2. letnika, Gimnazija Tolmin.
gnv-96375

Koritnik Zdenka, Lepi pot 25, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ce-
lje, št. 4/4b, izdano 26. 6. 1975, izdano na
ime Čuka Zdenka. gnj-96787

Kozar Zlatka, Jareninski vrh 34/a, Jareni-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
vzgojiteljske šole Maribor, izdano leta 1979.
m-847

Krašovec Anton, Robova 42, Vrhnika, spri-
čevalo 1. letnika Centra strokovnih šol, Po-
klicna elektro šola, izdano leta 1977.
gnl-96885

Krevs Boštjan, Lormanje 16, Lenart v
Slov.goricah, indeks, št. 29012116, Fakulte-
ta za gradbeništvo. m-861

Krofič Klementina, Šentilj 94, Šentilj v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja trgovska šola, smer trgovec, prodaja-
lec, Maribor, izdano leta 1998. m-818

Lasnik Matic, Nušičeva 7, Celje, spričeva-
lo 3. letnika, Šolski center Celje, Poklicna in
tehnična gradbena šola, program gradbeni
tehnik, izdano leta 2000. gnb-96424

Levart Boštjan, Kajuhova 1, Slovenske Ko-
njice, spričevalo 1. letnika Kovinarske srednje
šole Zreče, izdano 21. 6. 2002. gnv-96750

Lipovšek Marko, Gimnazijska cesta 15/c,
Trbovlje, spričevalo 3. letnika Gimnazije in
srednje ekononmske šole v Trbovljah, izdano
leta 2001. gnh-96414

Lopert Jožica, Dokležovje, Želežniška 17,
Beltinci, spričevalo o končani OŠ Bakovci,
izdano leta 1975, izdano na ime Sorc Jožica.
gnm-96388

Majnik Mojca, Belokranjska ulica 3, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani, izdano leta 2000. gno-96657

Marjanović Igor, Bezenškova ulica 4, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Vič, izda-
no leta 1991. gnw-96849

Markioli Tanja, Ižanska cesta 38, Ljublja-
na, indeks, izdala Srednja ekonomska šola
Boris Kidrič leto izdaje 1987 na ime Jankovič
Tanja. gnw-96624

Mavc Jožica, Gozdarska cesta 17, Misli-
nja, spričevalo o zaključnem izpitu Trgovska
šola-trgovski poslovodja, izdano leta 1996.
gny-96422

Milašinović Slađana, Gradnikova ulica 14,
Borovnica, spričevalo 3. letnika Gimnazije Po-
ljane, izdano leta 2000. gnv-96550

Moravc Jasna, Golnik 102, Golnik, spriče-
valo 4. letnika Ekonomske gimnazije Kranj.
gny-96526

Muren Petra, Šmarje 21, Šentjernej, spri-
čevalo 3. letnika Srednje lesarske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 2001. gnj-96687

Necin Romana, Narodnog fronta 23, Novi
Sad, diplomo Srednje ekonomske šole v Bre-
žicah, izdana leta 1985, na ime Lazić Roma-
na. gnc-96544

Oberč Luka, Reška ulica 7, Ljubljana, spri-
čevalo 4. letnika Srenje lesarske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 2002. gnh-96439

Oprešnik Mirjam, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, spričevalo 3. in 4. letnika VII. gimnazije
Vič, izdano leta 1973 in 1974, izdano na ime
Špenko Mirjam. gni-96813

Orehek Marjan, Zaboršt, Šumberška ce-
sta 38, Domžale, indeks, izdala Srednja kovi-
narska šola v Domžalah leto izdaje 1983.
gng-96665

Paluc Monika, Dvorjane 24/a, Spodnji Du-
plek, spričevalo Srednje trgovske šole, Mari-
bor, izdano leta 1992. m-850

Papler Špela, Škofjeloška 60, Kranj, spri-
čevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole in
gimnazije Ljubljana, izdano leta 1999.
gnc-96669

Pavlič Žiga, Razgledna pot 7/a, Jesenice,
obvestilo o uspehu 4. letnika Gimnazije Jese-
nice, program gimnazija, št. osebnega lista
499, izdano v šolskem letu 1999/00.
gnx-96748

Pernarčič Matej, Ul. Molniške čete 7, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2001. gnb-96495

Peršolja Tanja, Grčna 73/b, Nova Gorica,
diplomo Pravne fakultete, št. 77/86, izdana
na ime Cerkvenik Tanja. gnv-96950

Pestotnik Maja, Jelša 2, Blagovica, spriče-
valo 1. letnika Srednje frizerske šole v Ljublja-
ni, izdano leta 2002. gnr-96379

Petač Franjo, Štalčeva ulica 1, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokov-
nih šol v Ljubljani, izdano leta 1978.
gnr-96654

Petrovič Klavdija, Stojnci 108/a, Markov-
ci, indeks, št. 61103810, Pedagoška fakul-
teta leto izdaje 1995. m-829

Porenta Ambrož, Kranjska cesta 12, Ra-
dovljica, diplomo CSUI Jesenice, družboslov-
no jezikovna šola, družboslovna smer.
gny-96747

Prelog Tatjana, Maistrova 6, Ljutomer, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Frana Mikloši-
ča Ljutomer, izdano leta 1984. gnh-96639

Pušenjak Tanja, Zavetiška ulica 8, Mari-
bor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje eko-
nomske šole, Maribor, izdano leta 1992,
1993. m-826

Rauh Tatjana, Dolnje Ložine 19, Stara Cer-
kev, spričevalo 4. letnika Srednje kemijske
šole-smer Tehniška kemijska šola, Ljubljana,
izdano leta 1984. gnl-96764

Rautar Tanja, Tuškova 37, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika II. Gimnazije Maribor, izdano
leta 2000. m-827

Reihard Tilen, Planina 26, Kranj, spričeva-
lo 1. letnika SEUAŠ Kranj, izdano leta 1997.
gnp-96556

Repanović Srđan, Adamičeva 13, Ljublja-
na, obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje stroj-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
gnq-96830

Repič Marjan, Brodarska 12, Murska So-
bota, spričevalo 1. letnika SPTŠ Murska So-
bota. gnc-96398

Ristić Nenad, Vilharjeva ulica 9/a, Loga-
tec, spričevalo o zaključnem izpitu in spriče-
vala 1. in 2. letnika Srednje šole Domžale,
izdano leta 1993, 1994 in 1995. gnx-97048

Rogelj Marjanca, Gmajna 90, Notranje Go-
rice, spričevalo 3. letnika Srednje upravno-ad-
ministrativne šole, izdano leta 1982, izdano
na ime Selan Marjanca. gnh-96714

Rorman Aleš, Trubarjeva cesta 61, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Ljub-
ljana, izdano leta 2002. gnr-96904

Rukič Tijana, Borova vas 26, Maribor, in-
deks, št. 93421026, Tehniška fakulteta.
m-858

Salamon Katarina, Stopče 29, Grobelno,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje tekstilne
in obutvene šole Kranj, izdano leta 1980/81,
1981/82 in 1982/83, izdano na ime Tatare-
vič Katarina. gnf-96641

Salkanovič Jasmen, Plač 14, Zgornja Kun-
gota, spričevalo Živilska šola, Maribor, izdano
leta 2002. m-854

Senekovič Irena, Sladki vrh 34/b, Slad-
ki Vrh, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne adm. šola Maribor, izdano leta 1979.
m-816
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Sevnik Žiga, Hradeckega 5, Ljubljana, spri-
čevalo 1. letnika Gimnazije Moste v Ljubljani,
izdano leta 2001. gny-97022

Shrestha Anil, Gestrinova ulica 2, Ljublja-
na, obvestilo o uspehu pri maturi, izdal Držav-
ni izpitni center leta 2000. gnb-96857

Skvarča Greta, Rožna dolina, Cesta VI/32,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika in zaključno
spričevalo Srednješolski zdravstveni center –
šola za sanitarne tehnike v Ljubljani, izdano
leta 1976, izdano na ime Šajnovič Greta.
gnh-96364

Slak Tatjana, Pesje 4, Krško, spričevalo 2.
letnika Pedagoške gimnazije Brežice, izdano
leta 1979, izdano na ime Radič Tatjana.
gno-96557

Sodin Zdenka, Pameče 124, Slovenj Gra-
dec, spričevalo 4.letnika Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 1975, izdano na ime
Šerbak Zdenka. gnh-96389

Sodin Zdenka, Pameče 124, Slovenj Gra-
dec, maturitetno spričevalo Gimnazija Ravne
na Koroškem, izdano leta 1975, izdano na
ime Šerbak Zdenka. gng-96390

Sračnjek Gregor, Zasip, Sebenje 104, Ra-
dovljica, spričevalo 3. in 4. letnika ter spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje lesne šole v
Škofji Loki, izdano leta 1997 in 1998.
gnq-96655

Stančič Anamarija, Spodnji Rudnik I 27,
Ljubljana, indeks, izdala Srednje trgovske šo-
le. gnu-96651

Starc Mateja, Prigorica 43, Dolenja vas,
spričevalo 3. letnika Srednje šole tiska in pa-
pirja, izdano leta 2002. gnd-97043

Stojnić Daliborka, Preglov trg 1, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnv-96575

Šauperl Leonida, Pesnica pri Mariboru
61/a, Pesnica pri Mariboru, spričevalo o za-
ključnem izpitu Trgovska šola, Maribor, izda-
no leta 1983. m-836

Šerbedžija Ljubomir, Prvomajska 7, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicna
kovinarska šola, Maribor, izdano leta 1977.
m-821

Šestanj Vinko, Smetanova 36, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ, izda-
no leta 1982. m-822

Škrbec Jure, OF 13, Izola – Isola, spri-
čevalo 1. letnika Srednje kovinarske in pro-
metne šole Koper, izdano leta 1993.
gnf-96995

Špendov Anton, Spodnja Dobarva 2, Kro-
pa, diplomo Srednje lesne šole v Škofji Loki,
izdana leta 1987. gnp-96531

Štefane Stanislav, Partizanska 101, Oplot-
nica, spričevalo o končani OŠ Pohorskega
bataljona, izdano leta 1993. m-855

Štrus Matjaž, Križevniška 14, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu
pri maturi Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano
leta 1995. gnr-97029

Šturbaj Primož, Olimje 13, Podčetrtek,
spričevalo 1. razreda OŠ Podčetrtek, izdano
1. 9. 2000. gnx-96898

Titan Martina, Renkovci 160, Turnišče,
spričevalo št. I. BN-78, izdala SZŠ, smer bol-
ničar negovalec, izdano 21. 6. 2002.
gnt-96927

Tomažič Nevenka, Bettetova 1, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole,
Maribor, izdano leta 1970. m-862

Trselič Nevenka, Belokranjska ulica 19,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Ekonomske

srednje šole Ljubljana, izdano leta 1977, iz-
dano na ime Jerant Nevenka. gnw-96799

Turk Bojana, Volkmerjeva 9, Ptuj, spriče-
valo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole,
Ptuj, izdano na ime Gabron Bojana.
gnt-96752

Urbančič Vojko, Veluščkova ulica 6, Izola
– Isola, diplomo Srednje pedagoške in nara-
voslovno matematične šole Koper, izdana leta
1986. gnt-97027

Urevc Janez, Pod anteno 3/a, Portorož –
Portorose, spričevalo 2. letnika Gimnazije Pi-
ran, izdano leta 2002. gnc-96723

Verbič Jeras Erika, Skaručna 9, Vodice,
spričevalo 4. letnika Srednje upravno admi-
nistrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
gnd-96497

Verhovnik Simona, Zgornja Velka 4, Zgor-
nja Velka, obvestilo o uspehu pri maturi izda-
no 1996. m-820

Verhovšek Lovro, Prožinska vas 34/d, Što-
re, indeks, št. 81583856, EPF, Marobor.
m-841

Viher Rok, Lerchingerjeva ulica 8, Roga-
tec, spričevalo 4. in 5. letnika CDI Univerzum
v Ljubljani, smer strojni tehnik. gnr-96954

Volčanjk Nataša, Brdo 63, Bovec, maturi-
tetno spričevalo z ocenami Gimnazije Tolmin,
izdano leta 2000. gnv-96804

Volk Erika, Velika Bukovica 21, Ilirska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu SEDŠ
Koper, smer trgovec, izdano leta 1994, izda-
no na ime Požar Erika. gnc-96419

Volk Tina, Ljubljanska 9/c, Kamnik, spri-
čevalo 1. letnika Gimnazije Vič, izdano leta
2000. gnj-96387

Vučko Bojan, Ižakovci 175/a, Beltinci, za-
ključno spričevalo, izdano 1994, Gimnazija
Murska Sobota. gnv-96400

Vukovič Alan, Cesta 9. avgusta 64, Zagor-
je ob Savi, spričevalo Srednje šole za elektro-
tehniko Zagorje, izdano leta 1994/95.
gnn-96633

Zajc Anica, Gradišče 16, Vrhnika, spriče-
valo 2. letnika Srednje upravno administrativ-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1991.
gnz-96521

Založnik Polona, Setnikarjeva ulica 19,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jo-
žeta Plečnika, izdano leta 2001. gne-96717

Zaman Matjaž, Znojile pri Krki 18, Grosu-
plje, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra osnovnega in srednjega izobraževanja
Josip Jurčič v Ivančni Gorici, izdano leta 1989.
gnp-96656

Zavrl Maja, Peračica 4, Brezje, spričevalo
3. letnika Srednje ekonomsko turistične šole,
izdano leta 2001. gnj-96766

Zulić Kadir, Vejnac, BIH, spričevalo o
zaključnem izpitu Centra srednjih šol Dom-
žale, št. 20/K 82, izdano 9. 6. 1982.
gni-97013

Zupanc Sanda, Prisoje 4, Koper – Capo-
distria, indeks, št. 81252015, EPF Maribor.
gnk-96536

Željko Srečko, Zgornje Gorenjce 11, Se-
mič, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter zaključni
izpit Gostinske šole. gnu-96951

Žibert Branko, Jakob pri Šentjurju 20/a,
Šentjur, spričevalo 1. letnika Srednje gostin-
ske šole. gnf-96716

Žunič Silvana, Stanjevci 5/a, Petrovci, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Srednje kmetijske šole
Rakičan, izdano leta 1978 in 1979, izdano na
ime Šebjanič Silvana. gnl-96635

Žvab Gregor, Franketova ulica 9, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Gimnazije Moste, iz-
dano leta 1998. gnm-96484

Žvab Gregor, Franketova ulica 9, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo z ocenami Gimna-
zije Moste, izdano leta 1998. gnl-96485

Ostali preklici

Aleksova Snežanka, Kamnoseška ulica 6,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-96365

Balek Drago, Razlagova 23, Maribor, po-
trdilo o usposobljenosti za upravljanje z UHF
GMDSS postajo, št. 02/09-11349/99.
gnc-96394

Cerwek Markus Anton, Tbilisijska ulica 3,
Ljubljana, delovno knjižico, serija A 513568,
reg. št. 21686, izdana 20. 3. 2002.
gnw-97024

CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d.,
Stolpniša 10, Ljubljana, licenco, št. 904, za
vozilo MB LJ L6 – 47C in vozilo MAN LJ N4
– 86L, izdana 4. 12. 2000. gnb-96470

CLASSIC GAŠLJEVIČ d.n.o., Slovenja vas
35, Ptuj, izvod licence št. 0003086/44, izda-
la GZS dne 25. 5. 1998 za vozilo z reg.
oznako MB 44-30L. gns-96928

Doberšek Jože, Vojkova 16, Velenje, del-
nice KRS Velenje d.d. Velenje, št. 016881,
016882, 016883 in 016884. gnw-96957

Dobrajc Darja, Pohorska 6, Celje, vpisni
list za čoln, št. 01-03-740/1-2002.
gnl-96735

Femić Miljana, Zelenica 10, Tržič, delov-
no knjižico. gng-96790

Fortuna Jože, Dobovičnikova 57, Vrhnika,
delovno knjižico. gnj-96562

Gacoin Marks Florence, Ruperče 2, Per-
nica, delovno knjižico, reg. št. 12365, izdano
leta 1998, Maribor. m-823

Goličnik Miro, Pameče 250, Slovenj Gra-
dec, delovno knjižico, št. 18107, izdana 1.
10. 1991. gnp-96631

Gorenc Jaka, Gorenje Gradišče 13, Novo
mesto, dovoljenje pilota jadralnega padala, št.
0027/3299, izdalo Ministrstvo za promet in
zveze. gnz-96646

Gorski Matej, Železnikova 18, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93473904.
m-856

Grilč Silvija, Vozniška pot 1, Lovrenc na
Pohorju, študentsko izkaznico, št. 04023523,
izdala Visoka upravna šola v Ljubljani.
gnu-96551

Grm Anton s.p., Mednarodni prevozi in
posredovanje, Poljana 4, Stranice, licenco št.
003940/14882/05-BGD61/2000, izdala
OZS dne 6. 12. 1997 za vozilo M.A.N.
24.422 ENL-BL z reg. oznako CE 82-60D.
gnh-96889

Grobiša Andrej, Ulica tolminskih puntarjev
4, Nova Gorica, delovno knjižico. gnz-96396

Horvat Barbara, Slakova ulica 9, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 28010375, izdala
FMF. gnu-97026

Hrvatin Helena, Trpčane 24, Ilirska Bistri-
ca, izkaznico vojnega veterana, št. 004140.
gnw-96824

Jakopin Nataša, Chengdujska cesta 12,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
18980449, izdala Filozofska fakulteta.
gnv-96625
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Vsebina

Jazbec Janja, Kunšperk 23, Bistrica ob
Sotli, študentsko izkaznico, št. 18000985,
izdala Filozofska fakulteta. gnn-96733

Kline Maja, Zidanškova 12, Pragersko,
študentsko izkaznico, št. 30016366.
m-852

Kosmač Nada, Radovna 1, Luče, delov-
no knjižico, ser. št. 526418, reg. št. 4149
z dne 26. 3. 1970. gnn-96508

Kovačevič Dolores, Borova vas 2, Mari-
bor, delovno knjižico, reg. št. 18948, izda-
na 2001, Maribor. m-853

Kraljič Nataša, Ižanska cesta 126/b,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
5737320, izdala Univerza v Mariboru.
gnt-96502

Kristjan Vida, Čentiba 447/b, Lendava –
Lendva, delovno knjižico, ser. št.
A0391444, izdana 1997, UE Lendava.
gnn-97012

Kurbos Andreja, Ključarovci pri Ljutome-
ru 7/h, Ljutomer, študentsko izkaznico, št.
17818, izdala Fakulteta za družbene vede.
gnu-97001

Lulić Said s.p., Avto taxi, Novosadska
ulica 16, Ljubljana, licenco št.
001246/17623/04-BGD36/2001, izdana
6. 10. 1997 za vozilo z reg. oznako LJ
Z1-38S. gnj-96941

MARINA PORTOROŽ, Cesta solinarjev
8, Portorož – Portorose, vpisni list za čoln,
št. 02/03-23-2325/83 z dne 26. 9. 1983,
KP – 2538. gnd-96393

Miladinović Saša, Grčna 30, Nova Gori-
ca, študentsko izkaznico, št. 040423625,
izdala Visoka upravna šola v Ljubljani.
gnr-96429

Mlakar Ivan, Ulica svobode 10, Piran –
Pirano, potrdilo o usposobljenosti za vodi-
telja čolna, št. 02/13-1839/02, VČ-9271.
gnc-96894

Mozetič Miloš, Erjavčeva 13, Nova Gori-
ca, delovno knjižico. gno-96882

Murn Martin, Razlagova 27, Maribor, de-
lovno knjižico. m-859

Okić Amir, Steletova 6, Ljubljana, delov-
no knjižico. gnd-96968

Pavlas Olga, Rjavci 17, Vitomarci, de-
lovno knjižico. gnx-96423

Poljanec Andreja, Maroltova ulica 10,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv-96875

PREKORŠEK D.O.O., Trg svobode 14,
Trbovlje, veljavnost izdanemu izvodu licen-
ce št. 0003067/43, izdala GZS dne 18. 5.
1998 za vozilo z reg. oznako CE 79-08C.
gns-96753

Pungerčar Vesna, Vukovski dol 1/a, Ja-
renina, študentsko izkaznico, št.
61150492. m-844

Rajh Branko, Banovci 6, Veržej, certifi-
kat za prevoz nevarnih snovi, izdan 21. 11
.1997 pri Ministrstvu za notranje zadeve, št.
006941. m-819

Rebula Dušan, Pretnerjeva 4, Postojna,
vojaško knjižico, št. 25444. gnw-96399

Rojc Marko, Pod gabri 31, Celje, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-8929/99, VČ-6037/99. gnk-96736

Rozman Damjana, Livade 28, Izola – Iso-
la, delovno knjižico. gno-96382

SGP KRAŠKI ZIDAR, d.d., Sežana, Ce-
sta na Lenivec 4, Sežana, licenco, št.
0000141/13 za vozilo TAM 190 A11 z reg.
št. KP C8 – 762. gny-96472

Smrekar Janko, Zgornja Besnica 16,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-96785

SOLINE PRIDELAVA SOLI d.o.o., Seča
115, Portorož – Portorose, vpisni list za
čoln, št. 01-03-800/83 z dne 2. 9. 1983,
PI – 2134. gnk-96615

Tomažič Jure, Trg svobode 34, Trbov-
lje, delovno knjžico, št.2538, izdala UE Tr-
bovlje, 2001. gnz-96946

Trajbar Ivan, Lačaves 29, Kog, delovno
knjižico, reg.št 970, ser.št. 977363, izda-
na 1972, Ljutomer. gni-96942

TRANSAVTO POSTOJNA d.d., Tržaška
61, Postojna, licenco, št. 0000527/21 za
vozilo M.A.N. 26.422FNL-BL, reg. št. PO
P2 – 051, izdano 1. 12. 1997. gnf-96466

Unetič Barbara, Preglov trg 7, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonom-
ska šola v Ljubljani. gni-96867

Videnšek Mojca, Dragomelj 122, Dom-
žale, študentsko izkaznico, št. 19372868,
izdala Ekonomska fakulteta. gnh-96739

Zupan Silva, Cesta 9. avgusta 8/e, Za-
gorje ob Savi, delovno knjižico. gnt-96552
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