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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. 639/02 Ob-81159
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih:

Dobava in vzpostavitev:
– strežniške, diskovne in komunikacij-

ske strojne opreme,
– programsko opremo integracijske

povezovalne hrbtenice prirejene za po-
vezavo institucij Kliničnega centra Ljub-
ljana,

– programsko opremo podatkovnega
skladišča za potrebe Kiliničnega centra
Ljubljana.

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

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

lahko zahteva dodatne informacije: Služba
za javna naročila Kliničnega centra Ljubljana,
Bohoričeva 28, Ljubljana, faks 01/522-27-64.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 11. 2002.

Klinični center Ljubljana

Št. 17123-06-403-89/02 Ob-81195
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: deli policijskih uniform.

4. Kraj dobave: Vodovodna 93/a, Ljub-
ljana.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: druga polovica me-
seca novembra.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 8. 11. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 18/2002 Ob-81249
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve.

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb in sprememba

datuma odpiranja ponudb

Št. 627/02 Ob-80994
Ponudnike obveščamo, da je zahtevek

za revizijo postopka oddaje javnega naroči-
la za nakup papirne konfekcije, čistil in či-
stilnih pripomočkov in plastičnih vrečk,
Ob-77385, Uradni list RS, št. 80 z dne
17. 9. 2002 umaknjen in da se postopek
za oddajo po predmetnem javnem naročilu
nadaljuje. Naročnik je podaljšal rok za od-
dajo ponudb za predmetno javno naročilo.
Novi rok za oddajo ponudb je 25. 11. 2002
do 12. ure, na naslov, naveden objavi v
Uradnem listu RS, št. 83 z dne 27. 9. 2002,
Ob-77821, odpiranje ponudb pa bo dne
26. 11. 2002 ob 9. uri, v predavalnici II, v
glavni stavbi Kliničnega centra v Ljubljani,
Zaloška c. 7.

Klinični center Ljubljana

2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, tele-
faks 01/589-73-47.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: zdravila in me-
dicinski pripomočki v vrednosti okoli
1.400 mio SIT.

4. Kraj dobave: Zdravstveni zavodi in
farmacevtske družbe v Republiki Sloveniji.

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

6. Naslov  službe  in  oseba,  od  kate-
re  se  lahko  zahteva  dodatne  informa-
cije: /

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 8. 11. 2002.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-80925
1. Naročnik: Zavod za usposabljanje Ja-

neza Levca.
2. Naslov naročnika: Karlovška cesta

18, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-81-00,
faks 01/241-81-21.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vre-
dnosti 60,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. skupina: meso in mesni izdelki, 2. skupi-
na: ribe, 3. skupina: mleko in mlečni izdel-
ki, 4. skupina: kruh, pekovski izdelki in sla-
ščice, 5. skupina: žito in mlevski izdelki, 6.
skupina: sadje, zelenjava in stročnice, 7.
skupina: konzervirani izdelki, 8. skupina: za-
mrznjena živila, 9. skupina: sadni sokovi in
sirupi, 10. skupina: olja in izdelki, 11. sku-
pina: ostalo prehrambeno blago.

4. Kraj dobave: Zavod za usposabljanje
Janeza Levca, Karlovška cesta 18, 1000
Ljubljana, Šmartinska 96, 1000 Ljubljana,
Dečkova 1/b, 1000 Ljubljana, Levstikov trg
1, 1000 Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. januar-
ja 2003 do 31. decembra 2004.

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: Zavod za usposabljanje Janeza
Levca, Karlovška cesta 18, tajništvo. Do-
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datne informacije o javnem razpisu ponu-
dniki lahko zahtevajo na naslovu: ALTUS
consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljub-
ljana, faks 01/421-90-45 ali elektronka
pošta: altus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 10. in 13.
uro, do vključno 5. decembra 2002 do 11.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na transakcijski račun
01261-6030264379, Zavod za usposab-
ljanje Janeza Levca, Karlovška cesta 18,
1000 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 5. decembra 2002
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Zavod za usposabljanje Ja-
neza Levca, Karlovška cesta 18, 1000
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 5. de-
cembra 2002 ob 15. uri, na naslovu Zavod
za usposabljanje Janeza Levca, Karlovška
cesta 18, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: koli-
kor ponudbena vrednost v kumulativi prese-
ga znesek 30 mio SIT je potrebno za re-
snost ponudbe predložiti izpolnjeno menico
v višini 150.000 SIT, z oznako “brez prote-
sta“, z menično izjavo. Kolikor ponudbena
vrednost ne presega 30 mio SIT menica ni
potrebna.

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): na-
ročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil po-
godbo za določen čas, vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.

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 15. januarja 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 13. de-
cember 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 86 točk, strokovna priporočila/referen-
ce do 5 točk, lastna proizvodnja do 2 točki,
plačilni pogoji do 5 točk, odzivni čas za
interventna naročila do 2 točki. Način oce-
njevanja je naveden in pojasnjen 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: 6. november 2002.

Zavod za usposabljanje Janeza Levca

Ob-80931
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, Slovenia, tel. +386-7-48 02 00, faks
+386-7-49 21 528, elektronski naslov: smi-
ljana.planinc@nek.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 kos
temperaturnih elementov primarnega
kroga, kvalificiranih po ameriških stan-
dardih IEEE 323, 344 in 279 za nukle-
arne elektrarne.

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
29. 11. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, Slovenia – Uvozna nabava: Smiljana
Planinc, tel. 480-23-09.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 15. ure do izteka roka za predloži-
tev ponudbe.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 11. 2002 do
15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško, Vr-
bina 12, 8270 Krško, Slovenija, uvozna na-
bava, Smiljana Planinc.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 11. 2002 ob 9. uri v glavni sejini
sobi NEKa.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: Bid
Security Bond (bančna garancija za resnost
ponudbe) v višini 5% od skupnega zneska
ponudbe.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna 60 dni od odpiranja ponudb; predvi-
deni datum odločitve je 20. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. tehnične prednosti 80%,
2. cena in plačilni pogoji 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 11. 2002.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 73 Ob-80983
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-20-00
in telefaks 02/449-23-79.

3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava,
dobava in montaža notranje opreme za
pošto 8311 Kostanjevica na Krki.

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

4. Kraj dobave: Kostanjevica na Krki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek: ta-
koj po podpisu pogodbe in zaključek: 30
dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Sektor za finance, nabavna slu-
žba; oseba za dodatne informacije: Petra
Majer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 13. ure. Razpisno doku-
mentacijo pošljemo tudi po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklicevanje na števil-
ko odobritve: 00 0000-17. Prosimo, da po
opravljenem plačilu pošljete dokazilo po te-
lefaksu št. 02/449-23-79.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za finance, nabavna služba, 2500 Maribor
– v primeru, da ponudbo pošiljate po pošti
oziroma Pošta Slovenije, d.o.o. Sektor za
finance – nabavna služba, Slomškov trg 10
v Mariboru – v primeru, da boste osebno
oddali po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 12. 2002 ob 11. uri v sejni sobi v 4.
nadstropju Pošte Slovenije d.o.o. Slomškov
trg 10 v Mariboru.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po dobavi in montaži.

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 Zako-
na o javnih naročilih: ponudnik mora biti
registriran pri pristojnem državnem organu
za dejavnost, ki je predmet razpisa, proti
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ponudniku ne sme biti uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni smel prenehati poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni smela biti izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem oziroma ni smela
biti izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepove-
dano opravljati dejavnost, ki je predmet jav-
nega naročila, in ponudnik mora predloži
lastno izjavo, s katero potrjuje svojo nekaz-
novanost, ponudnik mora imeti poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
v RS, izkazana čista izguba ponudnika v
letu 2001 ne sme presegati 5% prihodkov,
ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslo-
vanja ni smel imeti blokiran svoj račun več
kot 10 dni, ponudnik v prejšnjem letu ni
smel imeti promet manjši od mnogokratni-
ka 3 ponudbene vrednosti na katero se
prijavlja, ponudnik ne sme ponuditi rok pla-
čila, ki je krajši od 30 dni, ponudba mora
biti veljavna najmanj 60 dni od dneva odpi-
ranja ponudb, ponudnik ne sme dati zava-
jajoče podatke, glede zahtev iz te točke,
ponudnik mora priložiti vse zahtevane do-
kumente, ponudnik mora predložiti obra-
zec izjava, da sprejema pogoje iz razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpi-
ranja ponudb, predvideni datum odločitve
je 17. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 11. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 70 Ob-81033
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,

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

d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-23-02,
faks 02/449-23-79.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 2251 pa-
rov nizkih čevljev, 1400 parov visokih
čevljev in 685 parov čevljev za mope-
diste.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da,
možna ponudba za posamezno vrsto čevljev.

4. Kraj dobave: po dispoziciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava niz-
kih čevljev najkasneje do 1. 4. 2003 in do-
bava visokih službenih čevljev ter čevljev za
mopediste najkasneje do 1. 9. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije, d.o.o., Nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Nabav-
na služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 12. 2002 ob 10. uri, Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

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: 30 dni
po prevzemu.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: poleg splošnih pogojev po 41. do
43. členu ZJN-1 mora ponudnik izpolnjevati:
da so čisti prihodki enaki ali večji od petkrat-
ne vrednosti ponudbe, da ni imel v zadnjih
treh mesecih poslovanja blokiran račun več
kot 5 dni, da ni dal zavajajoče podatke, gle-
de zahtev iz te točke, da je predložen obra-
zec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne do-
kumentacije, če blago ne ustreza zahtevam
iz razpisa, če čevlji nimajo oznaka CE.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 1. 2003, predvide-
ni datum odločitve 15. 2. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, estetske in funkcionalne lastnosti 10%,
kakovost 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 1436/2002 Ob-81039
1. Naročnik: Združenje zdravstvenih za-

vodov Slovenije, Njegoševa 8, 1000 Ljub-
ljana.

2. Naslov naročnika: Združenje zdrav-
stvenih zavodov Slovenije, Njegoševa 8,
1000 Ljubljana, tel. 01/23-21-476,
01/23-21-675, faks 01/23-12-086,
zdrzz@siol.net

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava električne energije za zavo-
de za zdravstveno varstvo na odjemna
mesta, kot so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in zaključene sklope na kate-
re ponudnik konkurira:

1. Zavod za zdravstveno varstvo Celje
145.220 kWh,

2. Zavod za zdravstveno varstvo Koper
237.360 kWh,

3. Zavod za zdravstveno varstvo Kranj
271.019 kWh,

4. Zavod za zdravstveno varstvo Ljublja-
na 210.297 kWh,

5. Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
423.240 kWh (2 odjemni mesti),

6. Zavod za zdravstveno varstvo Murska
Sobota 178.020 kWh,

7. Zavod za zdravstveno varstvo Nova
Gorica 130.792 kWh,

8. Zavod za zdravstveno varstvo Novo
mesto 139.320 kWh,

9. Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije 252.576 kWh (2 odjemni mesti),

10. Zavod Republike Slovenije za tran-
sfuzijsko medicino 956.898 kWh,

11. skupaj 2.944.742 kWh.
4. Kraj dobave: posamezni zavodi za

zdravstveno varstvo po odjemnih mestih.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: dobava elek-
trične energije za leto 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Združenje zdravstvenih zavodov Slo-
venije, Njegoševa 8, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba je Darja Vižintin-Zupan-
čič, tel. 01/23-21-476, 01/23-21-675,
faks 01/23-12-086.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
(ne v soboto) med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT (z DDV) na po-
dračun UJP št. 01261- 6030927277.

(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 12. 2002 do 11.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Združenje zdravstvenih zavo-
dov Slovenije, Njegoševa 8, 1000 Ljublja-
na, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 12. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi
Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije,
Njegoševa 8, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe skladno z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financirajo posamezni zavodi za zdrav-
stveno varstvo iz lastnih sredstev. Način pla-
čevanja z roki je določen v pogodbi kot ob-
vezni sestavini razpisne dokumentacije.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb;
sprejem odločitve predvidoma 16. 12.
2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 11. 2002.

Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije

Št. 1/13-1049 Ob-81040
1. Naročnik: Združenje zdravstvenih za-

vodov Slovenije, Njegoševa 8, 1000 Ljub-
ljana.

2. Naslov naročnika: Združenje zdrav-
stvenih zavodov Slovenije, Njegoševa 8,
1000 Ljubljana, telefon 01/23-21-476,
01/23-21-675, faks 01/23-12-086,
zdrzz@siol.net

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava električne energije za bolni-
šnice na odjemna mesta, kot so navede-
na v razpisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in zaključene sklope na kate-
re ponudnik konkurira:

1. Splošna bolnišnica Celje 6,014.760
kWh (2 odjemni mesti),

2. Psihiatrična bolnišnica Vojnik
325.800 kWh,

3. Splošna bolnišnica Izola
3,493.458 kWh,

4. Bolnišnica Sežana 204.600 kWh,
5. Ortopedska bolnišnica Valdotra

1,242.896 kWh,
6. Splošna bolnišnica Jesenice

1,470.795 kWh,
7. Bolnišnica za ginekologijo in porod-

ništvo Kranj 201.856 kWh,
8. Psihiatrična bolnišnica Begunje

340.002 kWh,
9. Bolnišnica Golnik-KOPA

1,063.488 kWh,
10. Splošna bolnišnica Brežice

478.200 kWh,
11. Psihiatrična klinika Ljubljana

1.704.927 kWh (2 odjemni mesti),
12. Inštitut RS za rehabilitacijo

1,452.905 kWh (3 odjemna mesta),
13. Splošna bolnišnica Trbovlje

683.822 kWh,
14. Psihiatrična bolnišnica Idrija

505.836 kWh,
15. Center za zdravljenje bolezni otrok

Šentvid pri Stični 200.904 kWh,
16. Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potr-

ča Ptuj 1,462.512 kWh,
17. Psihiatrična bolnišnica Ormož

295.650 kWh,
18. Splošna bolnišnica Murska Sobota

5,670.096 kWh,
19. Splošna bolnišnica dr Franca Der-

ganca Šempeter pri Novi Gorici 3,094.879
kWh (2 odjemni mesti),

20. Splošna  bolnišnica  Novo  mesto
in  Zdravstveni  dom  Novo  mesto
3,008.316 kWh,

21. Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
1,629.896 kWh (2 odjemni mesti),

22. Bolnišnica Topolšica 686.527 kWh,
23. skupaj: 35.232.125 kWh.
4. Kraj dobave: posamezne bolnišnice

po odjemnih mestih.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: dobava elek-
trične energije za leto 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Združenje zdravstvenih zavodov Slo-
venije, Njegoševa 8, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba je Darja Vižintin-Zupančič,
tel. 01/23-21-476, 01/23-21-675, faks
01/23-12-086.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
(ne v soboto) med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT (z DDV) na
podračun UJP št. 01261- 6030927277.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Združenje zdravstvenih zavo-
dov Slovenije, Njegoševa 8, 1000 Ljublja-
na, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 12. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije,
Njegoševa 8, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predloži-
ti bančno garancijo za resnost ponudbe in
to v višini 3% od ponudbene vrednosti po-
sameznega sklopa, če je ponudbena vre-
dnost za posamezni sklop višja od
30,000.000 SIT (z vključenim DDV) oziro-
ma skladno z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije. Bančna garancija za resnost po-
nudbe mora biti veljavna 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financirajo posamezne bolnišni-
ce iz lastnih sredstev. Način plačevanja z
roki je določen v pogodbi kot obvezni se-
stavini razpisne dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati najmanj 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb; sprejem odločitve predvidoma
16. 12. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7.11. 2002.

Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije

Št. 1/13-1049 Ob-81041
1. Naročnik: Združenje zdravstvenih za-

vodov Slovenije, Njegoševa 8, 1000 Ljub-
ljana.

2. Naslov naročnika: Združenje zdrav-
stvenih zavodov Slovenije, Njegoševa 8,
1000 Ljubljana, tel. 01/23-21-476,
01/-23-21-675, faks 01/23-12-086,
zdrzz@siol.net

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukce-
sivna dobava električne energije za
zdravstvene domove na odjemna me-
sta, kot so navedena v razpisni dokumen-
taciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in zaključene sklope na kate-
re ponudnik konkurira:

1. Zdravstveni dom Celje 874.520 kWh
(3 odjemna mesta),

2. Zdravstveni dom Laško 71.620 kWh,
3. Zdravstveni dom Slovenske Konjice

137.815 kWh,
4. Zdravstveni dom Šentjur 89.760 kWh

(2 odjemni mesti),
5. Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

154.090 kWh (3 odjemna mesta),
6. Zdravstveni dom Koper 280.728 kWh

(3 odjemna mesta),
7. Zdravstveni dom Izola 110.868 kWh,
8. Zdravstveni dom Postojna

731.880 kWh,
9. Zdravstveni dom Ilirska Bistrica

56.400 kWh,
10. Zdravstveni dom Sežana 27.060 kWh,
11. Osnovno zdravstvo Gorenjske

1,245.743 kWh (9 odjemnih mest),
12. Zdravstveni dom Brežice 90.180 kWh,
13. Zdravstveni dom Sevnica

135.660 kWh (2 odjemni mesti),
14. Zdravstveni dom Krško 132.880 kWh,
15. Zdravstveni dom Ljubljana

1.721.100 kWh (12 odjemnih mest),
16. Zdravstveni dom Grosuplje

94.684 kWh,
17. Zdravstveni dom Medvode

97.920 kWh,
18. Zdravstveni dom za študente Univer-

ze v Ljubljani 80.560 kWh,
19. Zdravstveni dom Domžale

235.872 kWh,
20. Zdravstveni dom dr. Julija Polca

Kamnik 289.722 kWh,
21. Zdravstveni dom Litija 184.920 kWh
22. Zdravstveni dom Kočevje

162.836 kWh,
23. Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma

Ribnica 124.715 kWh,
24. Zdravstveni dom Zagorje ob Savi

134.640 kWh,
25. Zdravstveni dom Trbovlje

177.968 kWh,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 96-97 / 15. 11. 2002 / Stran 7781

26. Zdravstveni dom Hrastnik
71.697 kWh,

27. Zdravstveni dom Vrhnika 70.138 kWh,
28. Zdravstveni dom Idrija 238.992 kWh,
29. Zdravstveni dom Cerknica – Loška

dolina 293.138 kWh,
30. Železniški zdravstveni dom Ljubljana

145.800 kWh,
31. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca

Maribor 754.968 kWh (4 odjemna mesta),
32. Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

131.292 kWh,
33. Zdravstveni dom Ptuj 270.090 kWh,
34. Zdravstveni dom Ormož 80.435 kWh,
35. Zdravstveni dom Murska Sobota

193.000 kWh,
36. Zdravstveni dom Gornja Radgona

78.120 kWh,
37. Zdravstveni dom Lendava

71.066 kWh,
38. Zdravstveni dom Ljutomer

81.471 kWh,
39. ZD – osnovno varstvo Nova Gorica

180.526 kWh (2 odjemni mesti),
40. Zdravstveni dom Ajdovščina

142.600 kWh,
41. Zdravstveni dom Tolmin

115.886 kWh,
42. Zdravstveni dom Črnomelj

117.838 kWh (2 odjemni mesti),
43. Zdravstveni dom Trebnje 84.000 kWh,
44. Zdravstveni dom Velenje 460.862

kWh (2 odjemni mesti),
45. Zdravstveni dom Radlje ob Dravi

88.764 kWh,
46. Zdravstveni dom Ravne na Koro-

škem 315.946 kWh (2 odjemni mesti),
47. Zdravstveni dom Slovenj Gradec

128.040 kWh,
48. skupaj 11,558.810 kWh.
4. Kraj dobave: posamezni zdravstveni

domovi po odjemnih mestih.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: dobava elek-
trične energije za leto 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Združenje zdravstvenih zavodov Slo-
venije, Njegoševa 8, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba je Darja Vižintin-Zupančič,
tel. 01/23-21-476, 01/23-21-675, faks
01/23-12-086.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
(ne v soboto) med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT na podračun
UJP št. 01261 – 6030927277.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Združenje zdravstvenih zavo-
dov Slovenije, Njegoševa 8, 1000 Ljublja-
na, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 12. 2002 ob 14. uri, v sejni sobi
Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije,
Njegoševa 8, 1000 Ljubljana.

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

čna garancija za resnost ponudbe skladno z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financirajo posamezni zdrav-
stveni domovi iz lastnih sredstev. Način pla-
čevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb;
sprejem odločitve predvidoma 16. 12.
2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 11. 2002.

Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije

Št. 438-3/2002-1 Ob-81064
1. Naročnik: RS Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-60-01, faks
01/478-60-58.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški
material.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudniki lahko ponudijo le celotno dobavo.

4. Kraj dobave: Ljubljana, Štefanova 5,
Štefanova 3, Štefanova 1, Breg 14, Dunaj-
ska 105.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija se lahko dvigne v glavni pisarni v
1. nadstropju RS Ministrstva za zdravje, Šte-
fanova 5; dodatne informacije pa se lahko
pridobi pri Marjeti Kuhar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-
lovni dan od 9. do 12. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 12. 2002 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RS Ministrstvo za zdravje, Šte-
fanova 5, 1000 Ljubljana, glavna pisarna -
1. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 12. 2002 ob 13. uri na Ministrstvu za
zdravje, Štefanova 5, velika sejna dvorana -
pritličje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila najmanj 30 dni od uradnega prejema ra-
čuna.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od datuma predložitve, predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe: do
20. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, plačilni pogoji 10%, dobavni rok 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Ministrstvo za zdravje

Št. 6 Ob-80942
1. Naročnik: Zdravstveni dom Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: laborato-
rijski material.

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek ta-
koj po podpisu pogodbe, zaključek dobave
31. 12. 2006.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 18. 11. 2002,
med 10.30 in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, negotovinsko
plačilo na transakcijski račun
01254-6030921218, pri UJP Urad Krško.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 12. 2002 do 10.
ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 12. 2002 ob 13. uri, Zdravstveni dom
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Krško, Cesta krških žrtev 56, 8270 Krško,
Bonova hiša.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 1. 2. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: navede-
na 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: 7. 11. 2002.

Zdravstveni dom Krško

Št. 4 Ob-80943
1. Naročnik: Zdravstveni dom Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: zoboz-
dravstveni material.

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek ta-
koj po podpisu pogodbe, zaključek dobave
31. 12. 2006.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 18. 11. 2002,
med 10.30 in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, negotovinsko
plačilo na transakcijski račun
01254-6030921218, pri UJP Urad Krško.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 12. 2002 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom Krško,
Cesta krških žrtev 56, 8270 Krško, taj-
ništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 12. 2002 ob 11. uri, Zdravstveni dom
Krško, Cesta krških žrtev 56, 8270 Krško,
Bonova hiša.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 1. 2. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: navede-
na 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: 7. 11. 2002.

Zdravstveni dom Krško

Št. 5 Ob-80946
1. Naročnik: Zdravstveni dom Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: zdravstve-
ni material.

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek ta-
koj po podpisu pogodbe, zaključek dobave
31. 12. 2006.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 18. 11. 2002,
med 10.30 in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, negotovinsko
plačilo na transakcijski račun
01254-6030921218, pri UJP Urad Krško.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 12. 2002 do 10.
ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 12. 2002 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Krško, Cesta krških žrtev 56, 8270 Krško,
Bonova hiša.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 1. 2. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: navede-
na 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: 7. 11. 2002.

Zdravstveni dom Krško

Št. 58 Ob-81187
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-30-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava kr-
milno-signalnih, merilnih in napajalnih
kablov.

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

4. Kraj dobave: RTP Divača, RTP Gori-
ca, RTP Beričevo, RTP Podlog, RTP Cirkov-
ce.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15. 4. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v sobi št. 2C 1.3,
Andreja Mihevc, dodatne informacije Jure
Čater.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (5.000 SIT +
DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z oz-
nako naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093, sklic na št. 45.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 12. 2002 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3C 1.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, 10. 12. 2002 ob 10. uri, v dvorani D,
IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% skupne ponudbe-
ne vrednosti.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po posameznih dobavah.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti predlo-
žena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeliti odgovornost po-
sameznih izvajalcev 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: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN in navedenih v razpisni dokumenta-
ciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponud-
be) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:

– ponudnik mora v ponudbi dostaviti za
vse ponujene proizvajalce kablov SIQ certi-
fikat ustreznosti Slovenskega inštituta za ka-
kovost in meroslovje,

– ponudnik mora ob dobavi kabla dosta-
viti testni certifikat od proizvajalca, za vsako
vrsto in dolžino kabla, navitega na kolutu,

– skrajni rok dobave za vse tipe kablov
je 15. 4. 2003. Ponudnik mora potrditi do-
bavni rok za vse tipe kablov.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 2. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 16. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena 80%, plačilni pogoji 5%,
pozitivne reference ponudnika za dobavo ka-
blov, tip NYC(W)Y, naročnikom iz elektrogo-
spodarstva Slovenije 5%, pozitivne referen-
ce proizvajalca za izdelavo kablov, tip
NYC(W)Y, potrjene od naročnikov iz elektro-
gospodarstva Slovenije 6%, pozitivne refe-
rence proizvajalca za izdelavo kablov, tip
NYC(W)Y, potrjene od naročnikov izven elek-
trogospodarstva Slovenije 4%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije

Št. 16/26-02 Ob-81188
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 No-
vo mesto, faks 07/33-21-095.

3. (a) Vrsta in količina blaga: potrošni
material iz plastike.

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

– sklop 1: vrečke za komunalne odpad-
ke (črne),

– sklop 2: vrečke za infektivne odpadke
in citostatike (rumene in rdeče),

– sklop 3: vrečke za umazano perilo (mo-
dre in bele),

– sklop 4: vrečke večnamenske (prozor-
ne-brezbarvne),

– sklop 5: plastični kozarci in predpasniki.
Ponudnik mora ponuditi navedeno vrsto

blaga, ki je predmet javnega naročila v ce-
loti za vse sklope skupaj ali v celoti za posa-
mezen sklop.

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica No-
vo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo me-
sto.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1 leto od pod-
pisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Splošna bol-
nišnica Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000
Novo mesto, nabavna služba: Irena Koče-
var, tel. 07/39-16-132; dodatne informa-
cije o naročilu: Marija Puhek, tel.
07/39-16-135.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 19. 12. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, samo negoto-
vinsko na podračun pri upravi RS za javna
plačila 01100-6030278379, sklic na števil-
ko 16/26-02.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 12. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Novo me-
sto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto, na-
bavna služba.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 12. 2002 ob 10. uri v sejni sobi Splo-
šne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska c. 1,
8000 Novo mesto.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 60
dneh po izpolnitvi naročila o dobavi blaga.

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

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 nudi najmanj 60-dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja dobavo razpisanega bla-

ga v letnih količinah,
– da zagotavlja skladnost ponujenega

blaga z Navodilom o ravnanju z odpadki, ki
nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 30/95),

– da zagotavlja izpolnjevanje vseh stro-
kovnih zahtev naročnika, navedenih v razpi-
sni dokumentaciji,

– da prilaga ponudbi po en vzorec razpi-
sanega blaga za vse razpisane dimenzije,

– da zagotavlja dostavo blaga fco skladi-
šče naročnika, razloženo v sklopu ponudbe-
ne cene,

– da predloži menico za zavarovanje re-
snosti ponudbe v višini 10% ponudbene vre-
dnosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe z izbranim ponudni-
kom; naročnik bo o sprejemu ponudbe
odločil najpozneje v 20 dneh po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju pogojev 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: 8. 11. 2002.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 61 Ob-81065
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6, 1000

Ljubljana, telefaks 01/477-97-13, tel.
01/477-96-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
posod za odlaganje komunalnih odpad-
kov: 120 lit. posoda – 1800 kosov, 240
lit. posoda – 1200 kosov, 550 lit. poso-
da – 600 kosov, 770 lit. posoda – 1000
kosov, 1100 lit. posoda – 3300 kosov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudnik lahko ponudi vse ali samo posamez-
ne tipe oziroma velikosti posod za odlaga-
nje odpadkov.

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

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
preko leta 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podje-
tje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljublja-
na, kontaktna oseba Olga Okorn, soba št.
114, tel. 01/477-96-28.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokume-
nacija se lahko prevzame med 8. in 12. uro,
oziroma po predhodni najavi kontaktni ose-
bi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije in davčno številko.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumen-
tacije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani po-
nudnik plača na transakcijski račun pri No-
vi Ljubljanski banki d.d. številka
02924-0020286671, oziroma na blagajni
Snaga d.o.o. s pripisom JR B16/02.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
16. 12. 2002 do 12. ure. Ponudbe morajo
biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudni-
ka in z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za do-
bavo posod – JR B16/02“. Ovitek ponud-
be mora biti zaprt tako, da se na odpiranju
lahko nedvoumno ugotovi, da še ni bil odpi-
ran.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik taj-
ništvo podjetja Marjeta Bambič, soba št.
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118, I. nadstropje, tel. 01/477-96-20, faks
01/477-97-13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 12. 2002 ob
9. uri v sejni sobi št. 200, II. nadstropje, na
naslovu Javno podjetje Snaga d.o.o., Pov-
šetova ulica 6, Ljubljana. Na odpiranju po-
nudb lahko sodelujejo samo predstavniki po-
nudnikov s pisnim pooblastilom za sodelo-
vanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja poo-
blastila komisiji oddali pred odpiranjem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
ponudbene vrednosti na priloženem obraz-
cu kot varščino, da bo v primeru, da bo iz-
bran kot najugodnejši ponudnik pod pogoji
tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani ponu-
dnik se bo moral v roku 8 dni po prejemu
obvestila o izbiri odzvati na poziv k podpisu
pogodbe in jo najkasneje v roku 15 dni po
prejemu obvestila o izbiri podpisati, sicer se
bo štelo, da je od ponudbe odstopil, naroč-
nik pa bo unovčil bančno garancijo za re-
snost ponudbe. Bančna garancija bo izbra-
nemu ponudniku vrnjena po podpisu pogod-
be in po predložitvi bančne garancije za do-
bro izvedbo posla, ostalim ponudnikom pa
bo naročnik vrnil bančno garancijo za re-
snost ponudbe po podpisu pogodbe z izbra-
nim ponudnikom.

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je do-
ločen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v najkraj-
šem možnem času po javnem odpiranju po-
nudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena 60
točk, dobavni rok 10 točk, garancijska do-
ba 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefon-
sko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel.
01/477-97-11, odgovore na vsebinska
vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le
pisno na naslov Javno podjetje Snaga
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana. Se-
stanka s ponudniki ne bo. Skrajni rok, do
katerega lahko ponudniki zahtevajo dodat-
na pojasnila v zvezi z razpisno dokumenta-
cijo in javnim razpisom, je 5 dni pred ro-
kom za oddajo ponudbe. Odgovori, po-
membni za vse kandidate, bodo poslani na
naslove vseh kandidatov, ki bodo prevzeli
razpisno dokumentacijo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Javno podjetje Snaga d.o.o.

Št. 636/02 Ob-81078
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: mikro-

skopi.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-
na, Zaloška c. 2, Ljubljana.

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

zaključka ali trajanje dobave: začetek leta
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Komercial-
ni sektor Kliničnega centra Ljubljana, Po-
ljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nad-
stropje – soba 40 (tajništvo), vsak delovni
dan med 9. in 12. uro. Razpisna doku-
mentacija je na voljo do 18. 12. 2002,
faks 01/522-12-54.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila št. 01100-6030277894.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 18. 12. 2002
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor, Klinični
center Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1525
Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 12. 2002, ob 12. uri v predaval-
nici 1 – pritličje glavne stavbe Kliničnega
centra Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, katera mora ve-
ljati do 16. aprila 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 4. 2003, predvi-
deni datum odločitve – december 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
100%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vsak zainteresiran ponudnik ima mož-
nost vpogleda razpisne dokumentacije, na-
to pa se odloči za dvig in odkup le-te.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Klinični center Ljubljana

Št. 1007/2002 Ob-81089
1. Naročnik: Dijaški dom Vič, Gerbičeva

51/a, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Dijaški dom Vič,

Gerbičeva 51/a, 1000 Ljubljana, tel.
01/47-901-11, faks 01/47-901-36.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Dijaški dom Vič, Gerbi-

čeva 51/a, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2003 do 31. 12. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Dijaški dom
Vič, Gerbičeva 51/a, 1000 Ljubljana – v
računovodstvu doma pri Milanu Bogdano-
viču, vsak delovni dan od 10. do 12. ure,
dodatna pojasnila in informacije pa ponu-
dniki dobe pri Matjažu Lozeju na tel.
01/47-901-23, faks 01/47-901-36, prav
tako vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 6. 12. 2002,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v računovodstvu doma pri Milanu
Bogdanoviču, vsak delovni dan od 10. do 12.
ure od dneva objave javnega razpisa dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT + 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na naročnikov UJP ra-
čun št. 01100-6030630780.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dijaški dom Vič, Gerbičeva
51/a, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 12. 2002 ob 10. uri v prostorih
Dijaškega doma Vič, Gerbičeva 51/a, 1000
Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
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plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov, računi pa se izdajajo zbirno 2x
mesečno.

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: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih in kot je še
posebej določeno v pogojih iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 1. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 10 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 8. 11. 2002.
Dijaški dom Vič, Ljubljana

Št. 11/02 Ob-81094
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa

Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,

2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. (a) Vrsta in količina blaga: čistilna

sredstva, zajeta v štiri sklope.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: I. sredstva za čiščenje in vzdrževanje
tal, II. sredstva za čiščenje sanitarij in dru-
ga sredstva za čiščenje in higieno, III. sred-
stva za nego rok, IV. pralna sredstva. Po-
nudba mora biti podana za najmanj 100%
razpisane vrste blaga po posameznem
sklopu.

4. Kraj dobave: fco lokacija naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: za

IV. sklop.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2003 do 31. 12. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9/III – soba 428 ali 423 – Služba za javna
naročila – Marija Horvat. Razpisna doku-
mentacija bo izstavljena na podlagi predlo-
žitve pisnega potrdila o vplačilu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 18. 11. 2002
dalje, med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 20% DDV, kar
znaša 6.000 SIT na račun Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor, podračun pri
UJP, urad Slovenska Bistrica, št.
01270-6030922374, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 12. 2002, do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III – soba
428 ali 423, Služba za javna naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 12. 2002, ob 10. uri, Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III
– soba 423 – Služba za javna naročila.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po dobavi oziroma v izjavi naveden rok plačila.

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:

– da ima strokovna priporočila (referen-
ce),

– da ima izjavo o plačilnih pogojih,
– da ima izjavo o kvaliteti blaga s certifi-

kati,
– da ima izjavo o dobavi blaga,
– da ima izjavo z navedbo in predstavit-

vijo vseh ponujenih čistilnih sredstev,
– da ima tehnične zmožnosti in razpolo-

žljivo opremo, ki zagotavlja izvedbo pogod-
benih obveznosti, prav tako tudi izpolnjuje
druge pogoje za opravljanje dejavnosti za
katero ima izdano dovoljenje,

– da ima redno zaposlene in strokovno
usposobljene delavce, ki bodo sposobni iz-
vesti pogodbo,

– da zagotavlja dobavo za najmanj
100% razpisane vrste blaga po posamez-
nem sklopu,

– da bo pred izbiro, na zahtevo naročni-
ka, dostavil vzorce blaga in natančno ke-
mično sestavo,

– da bo, na zahtevo naročnika, dostavil
dokazila o mikrobiološki neoporečnosti,

– da bo nudil izobraževanje delavcev, ki
delajo s čistilnimi sredstvi,

– da zagotavlja 60-dnevni oziroma v izja-
vi navedeni rok plačila,

– da ima posebno prilogo (katalogi z opi-
som ponujenega blaga),

– da bo na zahtevo naročnika predložil
zahtevano vrsto finančnega zavarovanja
(menica) v višini 10% od vrednosti sklenje-
nega posla.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
31. 1. 2003, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
95%, plačilni pogoji 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 11. 2002.

Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor

Št. 17123-03-403-80/2002 Ob-81095
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: prevozna
sredstva:

– kombinirano intervencijsko vozilo
manjše (4+2), 2 kosa,

– priklopnik za prevoz 6 službenih
psov, 1 kos.

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

sklop 1 – kombinirano intervencijsko vo-
zilo manjše (4+2),

sklop 2 – priklopnik za prevoz 6 službe-
nih psov.

Ponudniki se lahko prijavijo za dobavo
vseh prevoznih sredstev v celoti (sklop 1 in
2) ali za posamezen sklop v celoti.

4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, 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 da-
tum zaključka ali trajanje dobave: najda-
ljši dobavni rok je 6 mesecev od sklenitve
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za finance, plan
in investicije, Oddelek za investicije in jav-
na naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljub-
ljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade.
Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

(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
17116-2401002-30803902.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 13. 12. 2002, naj-
kasneje do 11. 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 ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 12.
2002, ob 12. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.

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 10. 1. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ekonom-
sko najugodnejša je ponudba, ki ustreza me-
rilom: sklop 1: cena, servisna pokritost po
območjih Policijskih uprav, čas garancije in
finančno stanje ponudnika; sklop 2: cena,
finančno stanje ponudnika in čas garancije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 39 z dne
6. 5. 2002, Ob-68470.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 11. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 9/2002 Ob-81116
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana,

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

Ljubljana, faks 01/300-39-11.
3. (a) Vrsta in količina blaga: ultrazvoč-

ni aparat s sondami in dodatno opremo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: lokacija enote ZD Ljub-
ljana – Vič – Rudnik, Postojnska 24, Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
dopustni sta dve varianti.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava do
14. 2. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija nabavna služba, soba št. 22, do-
datna pojasnila pisno na naslov naročnika ali
faks 01/300-39-11.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 (DDV vključen) na
transakcijski račun pri UJP št.
01261-6030921845, sklicna številka 02
9245-280-86.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 12. 2002 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Kotnikova 28, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 12. 2002 ob 11. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
od vrednosti ponudbe (brez DDV).

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

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

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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
13. 3. 2003, predvideni datum odločitve
13. 1. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: navede-
no 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: 8. 11. 2002.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 12/02 Ob-81153
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa

Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,

2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-

ska oprema, zajeta v štiri sklope.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
I. razna medicinska oprema (vakuumska bla-
zina; vakuumska opornica; kovček za oživ-
ljanje; paravan trodelni; respirator; tehtnica
z višinomerom; tehtnica za dojenčke; vozi-
ček za preveze; previjalni boks; stopnička;

torba zdravniška; negatoskop; oftalmološka
leča; oftalmoskop; oftalmološki probni okvir;
pulsni oksimeter; kremenčeva svetilka; elek-
troda za EEG; oxymed; tiha komora; avdio-
meter; aparat za vid; sobno kolo; minifeton;
lupa), II. avdiometer, III. medicinski analiza-
tor, IV. EKG aparat.

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

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava do marca 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9/III – soba 428 ali 423 – Služba za javna
naročila – Marija Horvat. Razpisna doku-
mentacija bo izstavljena na podlagi predlo-
žitve pisnega potrdila o vplačilu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 18. 11. 2002
dalje, med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 20% DDV, kar
znaša 6.000 SIT na račun Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor, podračun pri
UJP, urad Slovenska Bistrica štev.
01270-6030922374, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 12. 2002, do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III – soba
428 ali 423, Služba za javna naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 12. 2002, ob 10. uri, Zdravstve-
ni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica tal-
cev 9/III – soba 423 – Služba za javna
naročila.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po dobavi oziroma v izjavi naveden rok pla-
čila.

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:

– da zagotavlja dobavo za najmanj
100% razpisane vrste blaga po posamez-
nem sklopu,

– da zagotavlja dobavo fco lokacije na-
ročnika,

– da zagotavlja 60 dnevni oziroma v izja-
vi naveden rok plačila,

– da ima strokovna priporočila (refe-
rence),

– da ima izjavo o kvaliteti blaga,
– da ima izjavo o dobavi blaga,
– da ima izjavo o plačilnih pogojih,
– da ima posebno prilogo z opisom po-

nujenega blaga,
– da bo na zahtevo naročnika predložil

zahtevano vrsto finančnega zavarovanja
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(menica) v višini 10% od vrednosti sklenje-
nega posla.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
31. 1. 2003, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
95%, plačilni pogoji 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

Ob-81158
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-

tvo Mislinja, Gozdarska cesta 9, 2382 Mi-
slinja.

2. Naslov naročnika: Gozdarska cesta
9, 2382 Mislinja, tel. 041/330-173.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža nadgradnje gasilske cister-
ne GVC 16/30. na šasijo MAN 14.285
LAC.

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

4. Kraj dobave: Gasilski dom Mislinja,
Gozdarska cesta 9, 2382 Mislinja.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: /

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumen-
tacija in dodatne informacije: Krebl Ru-
dolf, Sejmišče 7, 2382 Mislinja, tel.
041/330-173.

(b) Čas, v katere se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 17. in 20. uro ob predhodni najavi na
tel. 041/330-173.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije znaša: 10.000 SIT (DDV je vklju-
čen) virmansko nakazilo na ŽR št.
20470-0018748693. Pri dvigu razpisne
dokumentacije se mora prevzemnik razpi-
sne dokumentacije izkazati z dokumentom
(položnica, virman), iz katerega je razvidno
plačilo razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 10. 12. 2002
do 15. ure.

(b) Naslov, kakor je potrebno predložiti
ponudbo: Gasilski dom Mislinja, Gozdar-
ska cesta 9, 2382 Mislinja, Zapečatene
ovojnice morajo biti jasno označene z napi-
som “Javni razpis“ – “Gasilsko vozilo – ne
odpiraj.“

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 12. 2002 ob 16. uri v Gasilskem
domu Mislinja, Gozdarska cesta 9. Mislinja.

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: plačilo
bo izvedeno v roku 60 dni po prevzemu
vozila.

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 splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: dobava blaga najkasneje v 120
dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne do 25. 1. 2003; predvidena odlo-
čitev o sprejemu ponudbe 3. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: dolo-
čena v razpisni dokumentaciji (cena, garan-
cijska doba, plačilni pogoji, reference, rok
dobave).

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

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ur. l. RS, št. 80 z dne 13. 9.
2002, Ob-77070.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2002.

Prostovoljno gasilsko društvo Mislinja

Ob-81261
1. Naročnik: Zavod za gozdove Sloveni-

je (ZGS).
2. Naslov naročnika: Večna pot 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/423-54-32, faks
01/423-53-61.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 11 ose-
bnih terenskih vozil; štiritaktni bencinski
motor, stalni ali priklopljivi štirikolesni po-
gon, volanski servoojačevalnik, najmanjša
razdalja vozila od tal najmanj 180 mm, tem-
no zelena barva karoserije (barva št. 9682
DR temno zelena ali S6D ali Z2T grove gre-
en pearl metallic ali E6D ali temno zelena
barva druge številke enakega odtenka, voz-
nikova in sovoznikova zračna blazina, kovin-
ska streha, vozilo s šasijo, električni pomik
prednjih stekel, servoojačevalnik zavor.

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

4. Kraj dobave: Večna pot 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bave: 45 dni po sklenitvi pogodbe, zaklju-
ček 90 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za goz-
dove Slovenije – tajništvo, Večna pot 2,
Ljubljana.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 2.000 SIT z upoštevanim 20%
DDV. Znesek se nakaže na podračun
01100-6030234244 pri Upravi za javna
plačila, Urad Ljubljana, z označbo
101-928. Ponudnik, ki zahteva dvig razpi-
sne dokumentacije, mora predložiti potrdi-
lo o plačilu in posredovati naslednje podat-
ke: naziv, naslov in davčno številko (če je
davčni zavezanec).

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 12. 2002 ob 11. uri, ZGS-sejna
soba, Večna pot 2, Ljubljana.

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

a) V primeru, da ponudba ponudnika
presega 30 mio SIT, mora ponudnik pre-
dložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 5% ponudbene vrednosti javne-
ga naročila,

b) ponudnik mora predložiti lastno potr-
jeno in podpisano izjavo, da bo v primeru
izbora na javnem razpisu naročniku najka-
sneje 10 dni po podpisu pogodbe predložil
bančno garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 5% pogodbene vrednosti po vzorcu iz
razpisne dokumentacije in ob uspešni pri-
mopredaji predmeta pogodbe bančno ga-
rancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% pogodbene vrednosti po
vzorcu iz razpisne dokumentacije.

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

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

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

– ponudnik predloži: *Pravne osebe:
BON 1 in BON-2 skupaj, izdanih v letu 2002
oziroma BON-1/P,izdanega v letu 2002. V
primeru odprtega transakcijskega računa pri
poslovni banki se predloži izjavo poslovne
banke o prometu in povprečnem stanju sred-
stev na transakcijskem računu ponudnika v
zadnjem trimesečju; *Fizične osebe (samo-
stojni podjetnik posameznik): – potrdilo ban-
ke o stanju na (žiro ali transakcijskem) raču-
nu, za zadnje tri obračunsko zaključene me-
sece pred odpiranjem ponudb in davčno na-
poved za preteklo leto, potrjeno s strani
pristojne izpostave Davčnega urada RS,
vključno z bilanco stanja za preteklo leto,

– ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
30 dni od dneva potrditve računa s strani
naročnika,

– dobavni rok: začetek 45 dni, zaklju-
ček 90 dni po sklenitvi pogodbe,

– predloži seznam najvažnejših opravlje-
nih dobav v zadnjih treh letih,

– ponudnik mora s svojo servisno mrežo
pokrivati vsaj 8 območnih enot naročnika,

– ponujena vozila morajo ustrezati naj-
manj zahtevam naročnika, navedenim v raz-
pisni dokumentaciji,

– ponudnik mora ponuditi vso razpisano
količino,

– garancijska doba za motor in pogon-
ske dele, ki začne teči z dnem prevzema
vozila, mora biti najmanj 12 mesecev,

– garancijska doba za prerjavenje plo-
čevine, ki začne teči z dnem prevzema vozi-
la, mora biti najmanj 1 leto,

– ostalo po razpisni dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 90 dni od odpiranja ponudb. Naročnik
bo sprejel odločitev o ponudbi predvidoma
v roku 14 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 0,40;
– servisiranje in zagotavljanje rezervnih

delov 0,15;
– garancijski rok za motor in pogonske

dele 0,15;
– garancijski rok za prerjavenje pločevi-

ne 0,05;
– reference 0,05;
– poraba goriva 0,20.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 11. 11. 2002.
Zavod za gozdove Slovenije

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

gradnje po odprtem postopku

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

Razveljavitev
Št. 35205-25/1998 Ob-80993

Naročnik Občina Puconci razveljavlja jav-
ni razpis za izbiro najugodnejšega ponudni-
ka za izgradnjo kanalizacije Puconci – 3.
faza, objavljen v Uradnem listu RS, št. 78 z
dne 6. 9. 2002, Ob-76758.

Razlog za razveljavitev postopka je
previsoka vrednost dobljenih ponudb, ki
močno presega namenska sredstva na-
ročnika.

Občina Puconci

Razveljavitev
Ob-81372

Naročnik Nepremičnine Celje d.o.o., Trg
celjskih knezov 8, 3000 Celje, je dne
25. 10. 2002 razveljavil razpis za gradnjo
prizidka k Mestni občini Celje, št. 02/2002,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 83 z dne
27. 9. 2002, Ob-77904.

Nepremičnine Celje d.o.o.

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 110-1/02 Ob-81183
V Uradnem listu RS. št. 83 z dne 27. 9.

2002 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za AC Hoče–Arja vas; AC priklju-
ček Celje–zahod (Lopata); sklop “I“: pove-
zovalna cesta jug in sklop “II“: AC priključek
in servisni plato Lopata (Ob-77882).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum ter kraj odpiranja ponudb,
in sicer: Upoštevane bodo ponudbe, ki bo-
do predložene najkasneje do 26. 11. 2002
do 11. ure. Javno odpiranje ponudb bo
dne 26. 11. 2002 ob 12. uri v prostorih
DDC, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, sejna
soba 312/III.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 353-24/2002 Ob-80926
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta 2,

4220 Škofja Loka; tel. 04/51-12-300, faks
04/51-12-301, elektronski naslov: obci-
na@skofjaloka.si

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
zbirnega centra komunalnih odpadkov
Frankovo naselje – faza: izvedba nad-
strešnice in ograje in nakup opreme.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: možna je oddaja del po sklo-
pih – sklopi so določeni v razpisni doku-
mentaciji.

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

4. Kraj izvedbe: Škofja Loka, mikroloka-
cija: Frankovo naselje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi izvedbo naročila po razpi-
sni dokumentaciji (RD).

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je meseca decembra 2002 in
dokončanje razpisanih del predvidoma v 1
delovnem mesecu.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v
vložišču Občine Škofja Loka na naslovu
Mestni trg 15, oziroma jo zahtevajo pisno
ali po faksu na podlagi potrdila o plačilu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do vključno
2. 12. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago za plačilo 5.000 SIT
(vključno z DDV) na podračun EZR Občine
Škofja Loka pri UJP Kranj, št.
01322-0100007116, sklic na številko: 18
76228-7130996-03532402, z obvezno
navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
oddane (morajo na naslov prispeti) najka-
sneje do 9. 12. 2002 do 11. ure, ponudbe
oddane in/ali prispele po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe morajo biti naslovlje-
ne na naslov naročnika: Občina Škofja Lo-
ka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka,
oddajo pa se lahko tudi osebno na vložišče
občine na naslovu Mestni trg 15.

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika, z obvezno pripisanim
namenom: “Ne odpiraj – Javni razpis št.

353-24/2002 – Ponudba za Zbirni center
Frankovo naselje!” (vzorec v RD).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 12.
2002 ob 11.15, v mali sejni sobi v II. nad-
stropju, na naslovu: Poljanska cesta 2 v
Škofji Loki.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo komisiji
predložiti podpisano in žigosano pooblasti-
lo za zastopanje ponudnika.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: goto-
vinsko plačilo, najkrajši plačilni rok je 60 dni
– po Zakonu o izvrševanju proračuna Repu-
blike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ura-
dni list RS, št. 103/01).

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb; pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudb
je največ 30 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb (podro-
bnejša razdelitev v RD):

– skupna ponudbena cena (65 točk),
– garancijska doba (7 točk),
– strokovna priporočila (reference) (10

točk),
– rok izvedbe (10 točk),
– rok plačila (nad 60 dni) (5 točk),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000

ponudnika (3 točke).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do vključno
2. 12. 2002.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 11. 2002.

Občina Škofja Loka

Št. 38/2002 Ob-81090
1. Naročnik: Snaga, javno podjetje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna 64, 2000

Maribor, faks 02/33-27-661, tel.
02/33-13-551.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
zbirnih centrov Kungota in Lovrenc na
Pohorju – gradbeno obrtniška dela, stroj-
ne in elektro instalacije, ureditev okolja,
vodovod in kanalizacija.

(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: Kungota, Lovrenc na
Pohorju.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe
30 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Snaga, javno
podjetje d.o.o., Nasipna 64, Maribor, tajniš-
tvo – Ida Ornik, tel. 02/33-13-551.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 14. uro,
oziroma po predhodni najavi kontaktni ose-
bi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije in davčno številko.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ki jih zainteresi-
rani ponudnik plača z virmanom na transak-
cijski račun številka 04515-0000175787 pri
NKBM Maribor s pripisom “Za razpisno do-
kumentacijo: gradnja zbirnih centrov Kungo-
ta in Lovrenc na Pohorju“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 11. 12. 2002 do 12. ure. Ponudbe je
potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov
naročnika. Na kuverti mora biti vidna ozna-
ka “Ne odpiraj – ponudba. Gradnja zbirnih
centrov Kungota in Lovrenc na Pohorju –
JN 38/2002“.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika. Ovitek ponudbe mora biti zaprt
tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno
ugotovi, da še ni bil odpiran.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Snaga, javno podjetje d.o.o.,
Nasipna 64, 2000 Maribor, prevzemnik taj-
ništvo – Ida Ornik, tel. 02/33-13-551.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 12. 2002 ob
12.15 na naslovu Snaga, javno podjetje
d.o.o., Nasipna 64, Maribor. Na odpiranju
ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki
ponudnikov s pisnim pooblastilom za sode-
lovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja po-
oblastila komisiji oddali pred odpiranjem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT na priloženem obrazcu kot
varščino, da bo v primeru, da bo izbran kot
najugodnejši ponudnik, pod pogoji tega raz-
pisa sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se
bo moral v roku 8 dni po prejemu obvestila
o izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe
in jo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
obvestila o izbiri podpisati, sicer se bo šte-
lo, da je od ponudbe odstopil, naročnik pa
bo vnovčil bančno garancijo za resnost po-
nudbe. Bančna garancija bo izbranemu po-
nudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro izved-
bo posla, ostalim ponudnikom pa bo naroč-
nik vrnil bančno garancijo za resnost ponud-
be skupaj z obvestilom o izbiri najugodnej-
šega ponudnika.

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen

Zakona o javnih naročilih): 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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 11. 3. 2003. O izbiri najugodnejšega po-
nudnika bo naročnik z obvestilom obvestil
vse ponudnike v roku 15 dni po javnem od-
piranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 75%,
– rok dokončanja del 10%,
– reference 10%,
– plačilni pogoji 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pojasnila o vsebini razpisne doku-
mentacije sme ponudnik zahtevati pisno na
naslovu Snaga, javno podjetje d.o.o., Na-
sipna 64, Maribor, ostala pojasnila pa lah-
ko dobi telefonsko od kontaktne osebe Ma-
teje Šnuderia, tel. 02/33-13-551. Sestan-
ka s ponudniki ne bo. Skrajni rok, do kate-
rega ponudniki še lahko zahtevajo dodat-
na pojasnila v zvezi z razpisno dokumenta-
cijo je 5 dni pred rokom za oddajo ponud-
be. Odgovori, pomembni za vse kandida-
te, bodo poslani na naslove vseh kandida-
tov, ki bodo prevzeli razpisno dokumenta-
cijo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 11. 2002.

Snaga, javno podjetje d.o.o.

Su 182/02-2 Ob-81112
1. Naročnik: Ustavno sodišče Republi-

ke Slovenije.
2. Naslov naročnika: Ustavno sodišče

Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-76-400, faks
01/47-76-500.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
dela pritličja in celotnega 2. nadstropja
stavbe na Cankarjevi cesti 5 v Ljubljani.

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

– gradbena in obrtniška dela,
– elektro instalacijska dela,
– strojno instalacijska dela.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar

vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Cankarjeva

cesta 5.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe so sprejemljive, vendar
morajo biti oddane kot samostojne po-
nudbe.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del pred-
vidoma v času od 17. 2. 2003 do 25. 2.
2003, zaključek del predvidoma 30. 6.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ustavno sodi-
šče Republike Slovenije, Beethovnova uli-

ca 10, 1000 Ljubljana, Ivan Biščak, Metka
Štimec Janeš.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 25.000 SIT, iz ka-
terega mora biti jasno razviden točen naziv
in naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT, Uprava za jav-
na plačila, TRR 01100-6300109972 18
13110-4020995-0033316-02.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 12. 2002 ob 13. uri, Ustavno
sodišče Republike Slovenije, Beethovnova
ulica 10, 1000 Ljubljana, razpravna dvora-
na, I. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ponujenih vre-
dnosti del (ponudba z vključenim DDV).

11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
60 dni od prejema in potrditve mesečnih
situacij, izstavljenih na podlagi potrjene knji-
ge obračunskih izmer.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 15. 1. 2003 (30 dni od dneva
odpiranja ponudb); predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 23. 12. 2002.

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

– cena: 30% – 90 točk,
– reference: 30% – 90 točk,
– rok izvedbe: 20% – 60 točk,
– garancijski roki: 20% – 60 točk.
Največje možno število točk – 300 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 8. 11. 2002.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
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Št. 3 Ob-81157
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska

družba d.o.o. Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Goriška cesta

23/b, 5270 Ajdovščina, tel. 05/365-97-00,
faks 05/366-31-42.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
Beblerjeve ulice v Vipavi.

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

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: začetek februar
2003, dokončanje april 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunalno
stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Go-
riška cesta 23/b, 5270 Ajdovščina,
kont.oseba Aleš Bačer, tel. 05/365-97-00.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT virmansko na ži-
ro račun št. 04751-0000120476 pri NKBM.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 12. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
naročnika, Goriška c. 23/b, 5270 Ajdov-
ščina.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: brez-
pogojna bančna garancija v višini 3% od
vrednosti javnega razpisa, z veljavnostjo 90
dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z zakonodajo o izvrševanju proračuna
RS ter zakonom o financiranju občin v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec ali kot skupina izvajalcev s sklenje-
nim dogovorom o skupnem nastopu.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 12. 3. 2003, 15. 1.
2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico zma-

njšati obseg del glede na razpoložljiva
sredstva.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.

Ajdovščina

Št. 110-1/02 Ob-81161
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. (a) Opis in obseg gradnje: AC Ce-
lje–Ljubljana, odsek 7: Blagovica–Šen-
tjakob od km 0+311 do km 8+852;
Gradnja priključne cestninske postaje
na priključku Blagovica na kraku “A“ in
na kraku “C“.

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

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

4. Kraj izvedbe: AC odsek Blagovica –
Šentjakob.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 15. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 103/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/47-88-331, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije po-
sreduje Borut Skubic, univ. dipl. inž. grad.
– Družba za državne ceste d.o.o., Nadzor
Šentvid, tel. 01/723-55-43 faks
01/723-55-26.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 60.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Dru-
žbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
7. 1. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 7. 1. 2003
ob 10. uri v prostorih Družbe za državne
ceste, d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sej-
na soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v

višini 6,480.000 SIT in veljavnostjo 172 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira iz lastnih sredstev DARS,
d.d., in kredita EIB. Način plačevanja z roki
je določen v pogodbi kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 29. 5. 2003. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 16. 2. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodni javni razpis je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 88 z dne
18. 10. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
8. 11. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-81162
1. Employer: Motorway Company in the

Republic of Slovenia – DARS d.d.
2. Employer address: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje, Branch Office Ljubljana, Du-
najska 7.

(a) Type and scope of construction
works: Construction of the toll station
Blagovica on the leg “A” and the leg “C”
of the MW Celje – Ljubljana, section 7:
Blagovica – Šetnjakob from km 0+311
to km 8+852.

(b) If it is projected that parts of the
works or a group of works from the order
be awarded individually, the scope of the
groups of works and the possibility of ten-
dering for one group, several groups or
everything together: /

(c) Information about the purpose of
civil works, if the preparation of designs is
included: /

4. Location of the performance of
Works: MW section Blagovica – Šentjakob.

5. Acceptability of alternatives: Alter-
natives are not acceptable.

6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the the works: The completion deadline is
15 June 2003.

7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation may
be requested: Bidders may obtain the ten-
der documentation at this address: Družba
za državne ceste d.o.o. (DDC), Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, room no. 103/I; the contact
person is Oto Rubinič, B.Sc. C.Eng., pho-
ne: (01) 47 88 331, faks (01) 47 88 332.
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(b) The date from which tender docu-
mentation can be requested: The tender
documentation will be available every
working day between 8.00 a.m. and 11.00
a.m. local time.

(c) Tenderers may obtain the neces-
sary tender documents for the award of
Contract based: on open procedure at the
address below upon payment of a non-re-
fundable fee in the amount SIT 60,000.00
(all inclusive VAT) or equivalent in any fore-
ign convertible currency. Payments should
be made by transfer to the bank account
number TRR: 02923-0014562265 at No-
va Ljubljanska Banka for payments in SIT,
and to the bank account number 51774/7
at Nova Ljubljanska Banka d.d. Ljubljana in
favour of the Družba za državne ceste
d.o.o. with a note “for the tender docu-
mentation“.

8. (a) Final date and hour for submit-
ting the Bid: Only those Bids handed in by
9:00 a.m. on 7th January 2003 at the latest
will be accepted.

(b) Complete address at which the Bids
must be handed in: Družba za državne ce-
ste d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana; (mail
room).

9. Date, hour and location of opening
the Bids: Public opening of the Bids will
take place on 7th January 2003 at 10 a.m.
at this address: Družba za državne ceste
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, conferen-
ce room.

10. The amount, type and validity of
acceptable Bid Security, if required in this
procedure: All Tenders must be accompa-
nied by a Bid Security issued by the bank in
the amount of SIT 6,480,000.00 and with
validity of 172 days counted from the Bid
Opening Date.

11. The main conditions concerning
the financing and payment, and/or quo-
ting of relevant provisions from other do-
cuments concerning payments: The order
shall be financed from the proper funds of
the Motorway Company in the Republic of
Slovenia, DARS d.d. and the loan awarded
by EIB.

The method of payment is specified in
the contract as a mandatory component of
tender documentation.

12. Legal form of connection of Bid-
ders in the group within one Bid, after it
has been selected as the most favoura-
ble (Public Procurement Act, Article 47):
In accordance with the tender specificati-
ons.

13. Conditions that must be met by
the Bidder to establish financial, business
and technical, business and technical
qualification, apart from the general provi-
sions of Articles 41 and 43 of the Public
Procurement Act: In accordance with the
tender specifications.

14. Date until which the Bid must be
valid, and the projected decision date on
the acceptance of Bid: The Bid validity is
142 days or up to 29th May 2003. The
decision date of the acceptance of Bid is
16th February 2003.

15. Criteria of Bid evaluation: Criteria
for the selection of the most favourable Bid-
der is: In accordance with the tender speci-
fications.

16. Possible other information about
the tender: /

17. Date and number of the publicati-
on of a previous Public Tender, if availa-
ble: The previous Public tender was publis-
hed on 18th October 2002, Off. Gazette
no. 88/02.

18. Date of submitting the request for
publication: Request for publication was
sent on 8th November 2002.

Motorway Company in the
Republic of Slovenia

DARS d.d.

Št. 403-01-52/2002 Ob-81185
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec.
2. Naslov naročnika: Šolska 5, Slovenj

Gradec, tel. 02/88-121-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-

strukcija in sanacija levega boka depo-
nije komunalnih odpadkov Mislinjska Do-
brava.

(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: Slovenj Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: december 2002,
avgust 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: dvig razpi-
sne dokumentacije - vložišče, dodatne in-
formacije - oddelek za gospodarjenje z ob-
činskim premoženjem, Branko Malek, tel.
02/88-121-46.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure do 26. 11. 2002.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 6.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo, 16.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo s projekti, TRR
01312-0100010322.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 2. 12. 2002
do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska 5, Slovenj Gradec, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 12. 2002, ob 9. uri v sejni sobi Mestne
občine Slovenj Gradec.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nepre-
klicna bančna garancija na prvi poziv v vre-
dnosti 5,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona 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: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost do 30. 1.
2003, sklep o izbranem ponudniku do
23. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, kvaliteta 10%, garancijski roki 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Mestna občina Slovenj Gradec

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

Preklic
Št. 352-09-2/2002 Ob-81031

Preklicujemo javni razpis za izvajanje ob-
vezne gospodarske službe pregledovanja,
nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 91 z dne 25. 10.
2002, Ob-79515.

Občina Mengeš

Popravek
Ob-81058

V javnem razpisu po odprtem postopku
za vzdrževanje vozil, ki je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 90-91 z dne 25. 10.
2002, Ob-79823, se 9. (a) in 10. točka
popravita in pravilno glasita:

9. (a) Datum in čas oddaje ponudb:
9. 12. 2002 do 12. ure.

10. Datum in čas odpiranja ponudb:
10. 12. 2002 ob 12. uri.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Popravek
Št. 663-05-678/02 Ob-81247

V  javnem  razpisu  za  izvedbo  študent-
ske prehrane za leti 2003 in 2004, ob-
javljenem  v  Uradnem  listu  RS,  št.  93  z
dne 4. 11. 2002, Ob-80157, Št.
663-05-678/02, se zaporedna številka 4,
14. točke pravilno glasi:

4. (a) kopijo odločbe o izpolnjevanju
pogojev, določenih z Zakonom o gostin-
stvu in drugimi predpisi, za opravljanje
gostinske dejavnosti, ki jo izda za go-
stinstvo pristojna enota upravne enote
(ovoj št. 3)

b) dokazila o izpolnjevanju minimal-
nih sanitarno-zdravstvenih pogojev, ki
se nanašajo na osebe, ki pridejo v stik
z živili (kopijo dokazila o opravljenem
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predhodnem zdravstvenem pregledu in
kopijo dokazila o osnovnem znanju in
higieni in o osebni higieni za osebe
zaposlene v proizvodnji ali prometu z
živili) (ovoj št. 3).

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Podaljšanje roka
za oddajo ponudb

Št. 402-40/02-3 Ob-81371
V Uradnem listu RS, št. 88 z dne 18. 10.

2002 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za izdelavo projektne dokumenta-
cije (PGD,PZI in PZR) za gradnjo AC A2
odsek Šentvid-Koseze (Ob-79302).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pre-
dložene najkasneje do 21. 11. 2002 do
9. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne
21. 11. 2002 ob 10. uri v prostorih ZIL
Inženiring d.d., Kersnikova 10, Ljubljana,
sejna soba, 1. nadstropje.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

DARS d.d.

Št. 1349 Ob-80923
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224

Gorenja vas, tel. 04/51-59-350, faks
04/51-59-399, e-mail: brane.lahajnar@ru-
dnik-zv.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: nadzor radio-
aktivnosti v okolju Rudnika urana Žirov-
ski vrh med izvajanjem programa trajne
opustitve izkoriščanja uranove rude in
odpravljanje posledic rudarjenja za leta
2003 do leta 2005.

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

5. Kraj izvedbe: Gorenja vas – Todraž.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: iz-

vajanje nadzora radioaktivnosti v okolju
RUŽV poteka po programu, navedenem v
razpisni dokumentaciji, kateri je bil potrjen
na komisiji za varstvo pred IO sevanji.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pogodba za iz-
vajanje nadzora se sklene za obdobje 2003
do leta 2005, pri čemer bo vsakoletno skle-
njen aneks k pogodbi.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Rudnik Ži-
rovski vrh – Služba investicij – Branimir
Lahajnar.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 3.000 SIT naj ponudniki
plačajo na transakcijski račun št.
07000-0000168385 pri GB d.d. Kranj.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Žirovski vrh, Todraž 1,
4224 Gorenja vas – Služba investicij.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 12. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
upravnega objekta.

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

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o varstvu pred IO sevanji in
posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi je-
drske energije (Ur. l. SFRJ, št. 62/84).

(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 sklenitve pogodbe, predvideni datum
odločitve je 21. 12. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudbe:
– ponudbena vrednost do 70 točk,
– fiksnost cen do 30 točk.
Ovrednotenje posameznega merila je

opisano v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 6. 11. 2002.
Rudnik Žirovski vrh

Javno podjetje za zapiranje
rudnika urana, d.o.o.

Št. 363-64/2002 Ob-81074
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije po pooblastilu za Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport.

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: najem s posto-
pnim odkupom-leasing neopremljenih
poslovnih prostorov za potrebe Mini-
strstva za šolstvo, znanost in šport -po-
novitev.

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

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

končanja ali čas izvedbe: rok začetka na-
ročila je 1. 2. 2003, rok trajanja najema je
največ 15 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, Ljubljana, glavna pisarna.

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

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 12. 2002 do 9.
ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 12. 2002 ob 9.30 v sejni sobi
Servisa skupnih služb Vlade Republike Slo-
venije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

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

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

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

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: 20. 2. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. lokacijska ustreznost – skupaj do 30

točk;
2. ustreznost poslovnih prostorov po te-

hničnih zahtevah – skupaj 80 točk (pri toč-
kah od 1 do 2 se upošteva vplivnostni fak-
tor 0,4);

3. konkurenčnost cen (izračuna se ko-
ličnik med najnižjo ponudbeno ceno veljav-
ne ponudbe in obravnavano ponudbeno ce-
no za m2 poslovnih prostorov, ki se pomno-
ži z vplivnostnim faktorjem 0,6, tako doblje-
ni zmnožek pa se pomnoži s številom 100).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
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Ob-81083
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor, po pooblastilu Slovenske
železnice d.d. Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-
lezniški promet 2000 Maribor, Kopitarjeva
5, po pooblastilu Slovenske železnice d.d.
PP infrastruktura, PE investicije, 1506
Ljubljana, Kolodvorska 11, telefaks
01/29-14-822, tel. 01/29-14-598 ali
01/29-14-203.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: izdelava investi-
cijskega programa: “Modernizacija SV
naprav na progi Divača – Koper”.

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

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantna ponudba ni dopustna.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 3 mesece po
podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Slovenske
železnice d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana,
soba 225, Ciril Cerar, telefaks
01/29-14-822, tel. 01/29-14-598 ali
01/29-14-203.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno razpisno dokumentacijo: razpi-
sno dokumentacijo se lahko prevzame vsak
delavnik od 9. do 13. ure v tajništvu PE
investicije, soba 202.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
15.000 SIT na transakcijski račun:
02923-0019346887, pri NLB Lj., sklic na
številko 27 ali na glavni blagajni Sloven-
skih železnic d.d. 1506 Ljubljana, Kolod-
vorska 11, soba 115, kjer tudi dobijo potr-
dilo o plačilu, vsak dan od 11. do 13. ure.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 12. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., PP
Infrastruktura, PE investicije, Kolodvorska
11, Ljubljana, soba 202 (tajništvo PE inve-
sticije).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 12. 2002 ob 13. uri, Slovenske
železnice d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana,
Steklena dvorana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija 3% v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna za leti 2002 in 2003 (Ur. l. RS,
št. 103/01) in zahtevami naročnika.

12. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilo v roku 60 dni po potrditvi me-
sečnih situacij.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec oziro-
ma skupina izvajalcev z navedbo vodilnega

partnerja v skladu z zahtevami v razpisni
dokumentaciji.

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

– izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj treh
investicijskih programov, kot glavni izvaja-
lec, ki so po svoji naravi (sektor transporta)
in zahtevnosti (minimalno 60% ponudbene
vrednosti) primerljivi razpisanemu programu,
v zadnjih petih letih;

– zagotoviti vsaj 3 ustrezne strokovnjake
z najmanj višješolsko izobrazbo z izkušnja-
mi pri izdelavi vsaj 2 investicijskih progra-
mih v zadnjih petih letih, od tega najmanj po
enega s področja ekonomije in enega s po-
dročja prometne tehnologije;

– poprečni letni promet ponudnika v zad-
njih treh letih v višini najmanj 1,5x-ne vre-
dnosti javnega naročila, z DDV;

– likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti
najetja kredita.

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: Uredba o enotni metodologiji za izde-
lavo programov za javna naročila (Ur. l. RS,
št. 82/98, 86/98, 43/99 in 79/99).

(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: 120 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
be se bodo ocenjevale po sistemu točkova-
nja od 0 do 100 točk.

a) 70% ponudbena cena po formuli:

FminFi = -------------- × 70
fi

Fmin - najnižja ponudbena vrednost po-
nudnika, ki je imel pravilno ponudbo,

fi - ponudbena vrednost i-tega ponudni-
ka, ki je imel pravilno ponudbo,

b) 20% usposobljenost strokovnega ka-
dra po formuli (upošteva se največ 8 stro-
kovnjakov, ki bodo sodelovali pri izdelavi
dokumentacije, od tega največ 3 s podro-
čja ekonomije, 3 s področja tehnologije pro-
meta in 2 za ostala področja, ki so predmet
projekta:

ki  Ki = ------------- × 20
Kmax

ki – število ustrezno usposobljenih stro-
kovnjakov i-tega ponudnika oziroma njego-
vih partnerjev ali subizvajalcev, ki bodo so-
delovali pri izdelavi dokumentacije, ob po-
goju, da je imel ponudnik pravilno ponud-
bo,

Kmax – število strokovnjakov ponudnika
oziroma njegovih partnerjev ali subizvajal-
cev z največ ustrezno usposobljenimi stro-
kovnjaki, ki bodo sodelovali pri izdelavi do-
kumentacije, ob pogoju, da je ponudnik imel
pravilno ponudbo,

c) 10% rok izvedbe po formuli (mesec
ima 30 dni):

Rmin
Ri = -----------------  × 10

ri

Rmin – število koledarskih dni potrebnih
za izdelavo projektne dokumentacije ponu-
dnika z najkrajšim rokom za izdelavo, ki je
imel pravilno ponudbo,

ri – število koledarskih dni i- tega ponu-
dnika, ki je imel pravilno ponudbo,

Skupna ocena ponudbe se izvede s seš-
tevanjem točk po vseh treh merilih. Ponu-
dnik, ki zbere najvišje število točk, je naju-
godnješi.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 11. 2002.

RS Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet Maribor

Št. 462-02/142-3/2002 Ob-81086
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Carinska uprava Republi-
ke Slovenije, Generalni carinski urad.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00, tel.
01/478-38-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje tečajev
splošnega in poslovnega jezika po stop-
njah (individualni in skupinski tečaji) za
angleški, nemški in francoski jezik in iz-
vajanje tečajev poslovne konverzacije
za angleški jezik (skupinski tečaji).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se lahko nanaša na celoten obseg
javnega naročila ali pa na posamezna sklo-
pa, in sicer:

a) tečaji splošnega in poslovnega jezika
po stopnjah (individualni in skupinski tečaji)
za angleški, nemški in francoski jezik in

b) tečaji poslovne konverzacije za angle-
ški jezik (skupinski tečaji).

5. Kraj izvedbe: v Ljubljani, na sedežu
Generalnega carinskega urada v Ljubljani,
lokacijah CU (Murska Sobota, Nova Gorica)
ali na sedežu ponudnika, če je njegov se-
dež v Ljubljani.

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

končanja ali čas izvedbe: 12 mesecev,
predvidoma od 1. 2. 2003 do 31. 1. 2004,
za naslednjih 12 mesecev pa pod pogojem
obojestranskega zadovoljstva in pod pogo-
jem, da bodo v proračunu zagotovljena za-
dostna finančna sredstva.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko prevzame v pisni ali
elektronski obliki v sprejemni pisarni GCU,
pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elek-
tronski naslov: gcu.carina@gov.si. Ime ose-
be, pri katerih zainteresirani ponudnik lahko
dobi informacije o pravnih in finančnih vpra-
šanjih: Barbara Vasle, tel 01/478-38-13,
informacije o vsebinskih vprašanjih: Irena
Morel, tel. 01/478-38-16 ali Jana Vahčič,
tel. 01/478-38-29.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 11.30 in od 12.30 do 15. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 12. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Carinska uprava Republike Slo-
venije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, sprejemna pisarna v
pritličju.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 12. 2002 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Ge-
neralni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, sejna soba 330/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: lastna me-
nica  z menično izjavo v višini 1,000.000 SIT.

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: kot v razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
17. 2. 2003, odločitev o sprejemu ponud-
be najkasneje do 13. 1. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbor najugodnejše ponudbe so:

a) cena,
b) reference.
a) Cena se bo preračunala za vsak sklop

posebej.
Cena se bo preračunala v točke po na-

slednji formuli:
Cena v točkah = minimalna cena x

100/ponujena cena
Najnižja cena dobi največje število točk.
b) Reference, ki so predmet javnega

razpisa
Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vred-

nosti do vključno 5,000.000 SIT 5 točk,
– za vsako predloženo referenco v vred-

nosti od 5,000.001 SIT do vključno
10,000.000 SIT 7 točk,

– za vsako predloženo referenco v vred-
nosti od 10,000.001 SIT do vključno
20,000.000 SIT 9 točk,

– za vsako predloženo referenco v vred-
nosti nad 20,000.000 SIT 10 točk.

Ponudnik lahko za reference prejme naj-
več 100 točk.

Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje naroč-
nika in prejme največje skupno število točk, je
izbran kot najugodnejši ponudnik za predmet
javnega naročila, za katerega se je prijavil.

Merilo pod točko a “cena“ predstavlja
70% vrednosti vseh točk.

Merilo pod točko b “reference“ pred-
stavlja 30% vrednosti vseh točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 004/2002 Ob-81108
1. Naročnik: Pospeševalni center za ma-

lo gospodarstvo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvedba podjetni-
šega izobraževanja in usposabljanja ma-
nagerjev hitro rastočih malih in srednje
velikih podjetij iz Republike Hrvaške, Bo-
sne in Hercegovine, Republike Makedo-
nije in Zvezne Republike Jugoslavije v
okviru projekta “Razvoj podjetništva in
malih in srednje velikih podjetij v drža-
vah JVE“, izobraževalne storitve, 24. I
B-soritve Priloga ZJN-1.

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

5. Kraj izvedbe: RH, BiH, Republika Ma-
kedonija, ZRJ in RS.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: zaključek najka-
sneje do 1. 3. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: mag. Andrej
Poglajen (andrej.poglajen@pcmg.si), Emina
Zejnič (emina.zejnic@pcmg.si), Dražen
Levojević (drazen.levojevic@pcmg.si).

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

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 10. 12.
2002 do 13. ure.

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

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

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po opravljeni storitvi in prejemu računa.

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

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

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 12. 2002. Odločitev o spreje-
mu ponudbe bo sprejeta do 20. 12. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: referen-
ce predavateljev (30 točk), najmanj 25% la-
stnega sofinanciranja (30 točk), cena pri-
prave, organizacije in izvedbe podjetniške-
ga izobraževanja (20 točk), kakovost pro-
grama izobraževanja (10 točk), reference
ponudnika pri izvedbi podobnih izobraže-
vanj (10 točk).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Pospeševalni center
za malo gospodarstvo

Št. 025-100/2002-20 Ob-81113
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana v svojem imenu ter po pooblastilu
v imenu in za račun naročnika: Ministrstvo
za finance – Carinska uprava Republike Slo-
venije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-48-34, tel. 01/478-48-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: zagotovitev pla-
čevanja z uporabo plačilnih in kreditnih
kartic – finančne storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se oddaja po sklopih. Ponudniki
lahko predložijo ponudbe za en sklop ali za
oba sklopa ali za posamezno kartico iz sklo-
pa 2; sklop 1: plačevanje z uporabo kartic
Eurocard/Mastercard in Maestro (BA ali Ac-
tiva); sklop 2: plačevanje z uporabo drugih
plačilnih in kreditnih kartic, razen kartic iz
sklopa 1).

5. Kraj izvedbe: lokacije naročnikov.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: testni enoti od
20. 1. 2003 do 19. 2. 2003, vse lokacije
predvidoma od 1. 3. 2003 do 19. 12.
2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, soba P 10, Ni-
ves Jurcan, tel. 01/478-49-27.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 18. 12. 2002
do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za prevzem razpisne doku-
mentacije v fizični obliki pri naročniku – ne-
gotovinsko plačilo v višini 4.000 SIT na po-
dračun EZR št. 01100-1000616337, mo-
del 11, sklic 25127-7141998-00000002,
na spletnih straneh Geodetske uprave Re-
publike Slovenije – brezplačno.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 18. 12. 2002
do 9. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 12. 2002 ob 11. uri, Geodet-
ska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna so-
ba v pritličju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: me-
nica.

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik, ki je Banka ali
hranilnica: veljavno odločbo Banke Sloveni-
je o izdaji dovoljenja za opravljanje storitve
in bonitetno poročilo po zadnjih revidiranih
podatkih izdano s strani Banke Slovenije,
ostali ponudniki BON-1/P in BON-2.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o bančništvu (Ur. l. RS, št. 7/99
in spremembe).

(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 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe 20. 12. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: sklop
1: edino merilo je povprečje višine provizij,
ponderiranih s tržnim deležem posamezne
kartice tega sklopa, sklop 2: edino merilo je
višina provizije posamične ponujene plačil-
ne ali kreditne kartice.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Nives Jurcan, tel. 01/478-49-27.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Št. 043/2002-3 Ob-81198
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

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

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitve varnostne
in receptorske službe v Ljubljani ter re-
gionalnih centrih Maribor in Koper ter
občasnih drugih lokacijah za potrebe
RTV Slovenija.

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Maribor,
Koper.

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

končanja ali čas izvedbe: tri leta od datu-
ma podpisa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komerci-
alne zadeve in javna naročila – Katarina No-
vak, Čufarjeva ul. - veliki gradbeni provizo-
rij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86 ali
preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni na-
javi po telefaksu št. (1) 475 2186 in na pod-
lagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija raz-
pisne dokumentacije, pridobljena preko in-
terneta, pa je brezplačna. Način plačila je
negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 043/2002-3L-ODP/S) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno dne 16. 12.
2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija - vložišče, Kolod-
vorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 12. 2002 ob 9.30 v veliki sejni
sobi – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe, brezpogojna
in plačljiva na prvi poziv, v višini 5,000.000
SIT, veljavna do 31. 3. 2003.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen po
posamezni opravljeni storitvi. Za izvedene
storitve se izdaja račun do 5. dneva v nasled-
njem mesecu. Storitev se obračunava
mesečno.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona 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: izločilni pogoji so nasled-
nji: če ima ponudnik redno zaposlenih manj
kot 30 varnostnikov in receptorjev; če ima
ponudnik v uporabi manj kot tri vozila na mo-
torni pogon; če ponudnik nima lastnega ali
najetega varnostno nadzornega centra; če
ponudnik ne uporablja posebnih funkcional-
nih zvez za medsebojno komunikacijo med
delavci, ki opravljajo storitev; če ima ponu-
dnik zaposlenih manj kot pet oseb, ki nepo-
sredno opravljajo tehnično varovanje; če je
imel ponudnik v zadnjih šestih mesecih po-
slovanja blokiran svoj račun; če ponudnik ne
bo prevzel delavcev pod zahtevanimi pogo-
ji; če ponudnik ne bo predložil vsaj ene re-
ferenčne izjave za vrednost nad
100,000.000 SIT; če ponudnik ne bo pre-
dložil fotokopijo potrdila o ogledu vseh treh
lokacij, potrjeno s strani naročnika.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 3. 2003, januar
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ekonomska cena – 80%,
– reference – 20%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 8. 11. 2002.
Radiotelevizija Slovenija

Javni zavod

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

Popravek
Ob-81155

V javnem razpisu JR-315 za oddajo na-
ročila blaga po omejenem postopku za ke-
mikalije - gojišča - pomožna sredstva v sani-
tarni kemiji, naročnik ZZV Koper, Vojkovo
nabrežje 4A, Koper, se 3. točka vrsta in
količina blaga razširi na naslednje sklope:
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1. kemikalije,
2. gojišča,
3. kiti za identifikacijo,
4. ATTC SEVI,
5. antibiotiki in E-testi,
6. imunološki testi,
7. steklovina,
8. PVC material,
9. čistila, razkužila in sanitetni mate-

rial,
10. pomožna sredstva.
6. točka: Datum, do kdaj se sprejema

prijave se podaljša na 9. 12. 2002.
Zavod za tehnično izobraževanje

Ljubljana

Št. 4710 Ob-81092
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice

Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva c. 9,

2000 Maribor, tel. 02/480-61-00, faks
02/471-31-57.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano, okvirne količine so
razvidne iz razpisne dokumentacije.

(b) Kraj dobave: Dom upokojencev Da-
nice Vogrinec Maribor.

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1. 2003
do 31. 12. 2003.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Dom upokojen-
cev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva c.
9, 2000 Maribor, tajništvo, pri Mirjani Tacer,
po enodnevni predhodni najavi po faksu in
priložitvi dokazila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na podračun pri
UJP št.: 01100-6030267030 s pripisom (jaj-
ca – javni razpis) ali na blagajni naročnika s
pripisom (jajca – javni razpis).

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 2. 12. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Dom upokojencev Danice
Vogrinec Maribor, Čufarjeva c. 9, 2000
Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ponu-
dniki morajo predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 300.000 SIT, z ve-
ljavnostjo do 28. 2. 2003.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo blago, ki je predmet razpisa, plačal v
60 dnevih po prejemu računa.

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: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
18. 12. 2002 do 9. ure, 19. 12. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Kovačič Maja splošni del razpisne do-
kumetacije, Kodrič Jožef vsebinski del raz-
pisne dokumentacije, tel. 02/480-61-00.
Ponudniki, ki so se prijavili na javni razpis ži-
vila in material za prehrano, skupino V. – jaj-
ca v Uradnem listu RS, št. 86 z dne 11. 10.
2002, ne rabijo plačati razpisne dokumen-
tacije.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 11. 2002.

Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor

Št. 1649/1 Ob-81138
1. Naročnik: OŠ Vič.
2. Naslov naročnika: Abramova 26,

1000 Ljubljana, tel. 01/256-61-61, faks
01/256-61-63, e-pošta: os.vic@guest.ar-
nes.si, http://www2.arnes.si/~osljvic3s.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po tretjem odstavku 19. člena
ZJN-1.

(b) Kraj dobave: Vič – Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje sklope oziroma skupine:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava,
8. sadje,
9. konzervirano sadje,
10. sadni sokovi in sadni sirupi,
11. moka, testenine in zakuhe,
12. zamrznjeni izdelki iz testa,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. slaščičarski izdelki,
15. ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop

oziroma skupino več sklopov oziroma sku-
pin ali za vse skupaj. Sposobnost dobave
bo ponudnikom priznana po skupinah ozi-
roma sklopih.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 1.
2003 do 15. 1. 2006, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: OŠ Vič, Abramova
26, 1000 Ljubljana.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
28. 11. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT pri UJP Ljublja-
na, št. 01261-6030665377.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave 4. 12. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: OŠ Vič, Abramova 26, 1000 Ljub-
ljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica v znesku 500.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu, iz katere je raz-
vidno, kdo je sklenitelj pogodbe.

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:

– da ponudnik v zadnji 6 mesecih ni imel
blokiranega računa,

– da je v zadnjih treh letih z blagom oskr-
boval vsaj tri javne zavode,

– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posamezne
skupine,

– da nudi 45-dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja dostavo fco skladišče na-

ročnika razloženo,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti,
– da bo na zahtevo naročnika predložil

vzorce posameznih vrst blaga.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 19. 12. 2002, 22. 12. 2002.

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

13. Kontaktna oseba za morebitne dru-
ge informacije o naročilu: Selan Francka,
tel. 01/256-61-81 ali 01/256-61-63.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bila objavljena.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Osnovna šola Vič

Št. 36/02 Ob-81156
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana; tel. +386/1/58-75-200,
faks +386/1/52-46-480.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
gradbeno-šamotnega materiala.

(b) Kraj dobave: objekt naročnika.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik se lahko prijavi za vse sklope ali
samo za posamezen sklop:

– sklop A: dobava šamotne opeke;
– sklop B: dobava izolacijske in korun-

dne opeke;
– sklop C: dobava ognjevzdržnih in ter-

moizolacijskih betonov;
– sklop D: dobava malte za opeko, ša-

motnih kitov, korundnih kitov in nabojne og-
njevzdržne mase;

– sklop E: ostali gradbeni material (filci,
keramične vrvice, vodno steklo, Ca-silikat-
ne plošče, lepilo za Ca-silikatne plošče, le-
penka ognjeodporna, odeje iz keramičnih
vlaken).

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposoblje-
nost se bo ponudnikom priznala za obdobje
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treh let, naročnik bo druge faze izvedel po
potrebi po tovrstnem blagu.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Termoelektrarna
toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19,
1000 Ljubljana, Oddelek za javna naročila,
I. nad., soba 28, kontaktna oseba je Jasmin
Rebselj, tel. +386/1/58-75-247, faks
+386/1/58-75-217.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 12.000 SIT (z DDV), znesek je potre-
bno nakazati na transakcijski račun pri NLB
d.d. 02924-0017425656 s pripisom “JR –
dobava gradbeno-šamotnega materiala“. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrdno
predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo o dav-
čnem zavezancu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijavo je potrebno predložiti do vključ-
no 16. 12. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: ponudnik mora poslati prijavo na
naslov Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, ali
dostaviti v Oddelek za javna naročila, I. nad.,
soba 28.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bian-
co menica ali bančna garancija, odvisno od
vrednosti naročila v drugi fazi.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po do-
bavi materiala, naročnik nudi najkrajši 60
dnevni plačilni rok.

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

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: /

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
naročnik bo izvedel drugo fazo po potrebi.

12. Merila za ocenitev ponudb: merila
so odvisna od vrste blaga in bodo podana v
razpisni dokumentaciji za II. fazo postopka
(ponudbena cena s plačilnimi pogoji, dobav-
ni rok).

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 144-02 Ob-81246
1. Naročnik: VVZ Trebnje, Slakova ulica

5, 8210 Trebnje.
2. Naslov naročnika: Slakova ulica 5,

8210 Trebnje, tel. 07/348-11-80, faks
07/348-11-92, e-mail: vvz.treb-
nje@sint.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. kruh in kruhovski izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. meso in meseni izdelki,
4. zamrznjene in konzervirane ribe,
5. krompir,
6. jajca,
7. sadje, zelenjava,
8. pekovsko pecivo, slaščičarski iz-

delki in keksi,
9. zamrznjeni izdelki iz testa,
10. sadni sokovi in sirupi,
11. ostalo prehrambeno blago.
Podrobneje opredeljeno v razpisni do-

kumentaciji.
(b) Kraj dobave: ponudniki bodo morali

dobavljati v naslednje enote naročnika:
1. VVZ Trebnje, Slakova ulica 5,
2. VVZ Trebnje, Kidričeva ulica 2.
V primeru, da ponudnik ni pripravljen do-

bavljati v vsako enoto naročnika posebej,
bo naročnik štel ponudbo za nepravilno.

V primeru, da izbrani ponudnik, kljub pi-
snemu zagotovilu, da bo dobavljal živila in
blago za prehrano, ne bo dobavljal v posa-
mezne enote, bo naročnik prekinil pogod-
bo, brez odškodninske odgovornosti.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik mora ponuditi najmanj
en razpisan sklop prehrane iz celotnega
razpisa.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek do-
bave 1. 1. 2003 do 31. 12. 2005.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zahteve za in-
formacije se dajejo pisno na upravo VVZ
Trebnje, Slakova ulica 5, Betka Novak.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave, vsak
delovni dan do 11. 12. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 12.000 SIT (z DDV),
znesek nakažite na naš račun številka:
01330-6030642596.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 12. 12. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: VVZ Trebnje, Slakova ulica 5,
8210 Trebnje.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
menica.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni.

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

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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

Priloge, ki jih bodo v zvezi z 41. členom
glede izpolnjevanja pogojev morali predloži-
ti ponudniki, bodo navedene v razpisni do-
kumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-

deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 27. 12. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena in izpolnjeni vsi zahtevani pogoji.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ne.

15. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 11. 11. 2002.

VVZ Trebnje

ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za gradnjo po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po omejenem postopku

Št. 35/02 Ob-80922
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana; tel. +386 1 58 75 200;
faks +386 1 52 46 480.

3. (a) Opis in obseg gradnje: šamoter-
ska in gradbena vzdrževalna dela.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov: /

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

končanja ali čas izvedbe: usposobljenost
se bo ponudnikom priznala za obdobje treh
leta druge faze postopka bo naročnik izve-
del enkrat letno.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška
19, 1000 Ljubljana, Oddelek za javna naro-
čila, I. nad., soba 28, kontaktna oseba je
Jasmin Rebselj, tel.: +386 1 58 75 247,
faks +386 1 58 75 217.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 12.000 SIT (z DDV), znesek je potre-
bno nakazati na transakcijski račun pri NLB
d.d. 02924-0017425656 s pripisom “JR –
šamoterska in gradbeno vzdrževalna dela“.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potre-
bno predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo o
davčnem zavezancu.

8. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijavo je potrebno predložiti do vključ-
no 16. 12. 2002 do 12. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: ponudnik mora poslati prijavo na
naslov Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, ali
dostaviti v Oddelek za javna naročila, I. nad.,
soba 28.

9. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v
II. fazi postopka, bianco menica ali bančna
garancija, odvisno od vrednosti naročila v
drugi fazi.

10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: odvis-
no od vrste vzdrževanja (mesečno, po kon-
čanju del ali po situacijah), naročnik nudi
najkrajši 60-dnevni plačilni rok.

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

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ustrezna kadrovska struk-
tura, opremljenost z delovnimi sredstvi,
ustrezne delovne izkušnje na šamoter-
sko-gradbenem vzdrževanju v termoener-
getskih objektih v zadnjih treh letih, delavci
morajo imeti opravljen izpit iz varstva pri de-
lu in požarnega varstva, delavci morajo biti
sposobni opravljati delo na višini, delavci
morajo biti zavarovani za primer poškodbe
pri delu, zagotoviti 5-urni odzivni čas v pri-
meru okvare oziroma havarije.

13. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: na-
ročnik bo izvedel drugo fazo po potrebi.

14. Merila za ocenitev ponudb: merila
so odvisna od vrste vzdrževanja in bodo
podana v razpisni dokumentaciji za drugo
fazo (ponudbena cena s plačilnimi pogoji,
rok izvedbe).

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

17. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2002.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

ZJN-14.S
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila za
storitve po postopku s pogajanji

Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za storitve po
postopku s pogajanji

Št. 02/311739 Ob-81087
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Mestni trg 1, telefaks 306-15-57, urbani-
zem@ljubljana.si.

3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek: na
temelju tretjega odstavka 76. člena v pove-
zavi s tretjim odstavkom 76. člena ZJN-1,
naročnik ugotavlja, da je dobil eno nepravil-
no ter dve neprimerni ponudbi zato nadalju-
je oddajo javnega naročila po postopku s
pogajanji po predhodni objavi v Uradnem
listu RS.

4. Vrsta storitve in opis naročila ter
sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziro-
ma 1B Zakona o javnih naročilih: izdela-
va prometne študije severozahodnih
ljubljanskih koridorjev-1A storitve urba-
nističnega planiranja in in krajinske ar-
hitekturne storitve.

5. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: oddaje po sklopih ni.

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

končanja ali čas izvedbe: od 15. 12. 2002
do 15. 10. 2003.

9. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Mestna ob-
čina Ljubljana, Oddelek za urbanizem, Po-
ljanska 28. Dodatne informacije Marjan
Gregorič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 20. 11. 2002 do
15. ure.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 11. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za urbanizem, Poljanska 28,
soba.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 25. 11. 2002, 11.30,
predvidena odločitev 29. 11. 2002.

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

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

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

15. 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: /

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: Zakon o urejanju prostora, Zakon
o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor.

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

17. Merila za ocenitev ponudb: cena.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 6. 9. 2002, 02/31 1739.

20. Datum in številka objave neuspe-
šnega razpisa: 6. 9. 2002, 02/31 1739

21. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 11. 2002.

Mestna občina Ljubljana

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Št. 003/2002 Ob-80921
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 9. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška strojna oprema.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: sklop A: osebni raču-
nalniki: sklop E: tiskalniki: Unistar LC d.o.o.,
Kotnikova 32, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: Unistar LC
d.o.o., 47,116.526,25 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 A: 40,408.800 SIT,
40,408.800 SIT; sklop E: 12,143.616 SIT,
11,647.267,21 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik je izvedel drugo omejene-
ga postopka za sklopa: A: osebni računal-
niki in E: tiskalniki. Naročnik se je glede na
pravico iz razpisne dokumentacije pri obeh
sklopih odločil za zmanjšanje obsega na-
kupa.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 32-33 z dne 12. 4. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2002.

Radiotelevizija Slovenija, javni zavod

Št. 63 Ob-80927
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,

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

d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 23. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 2 čelna viličarja in 1 ročni viličar.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena po sklopu.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: AC Intercar d.o.o., Ba-
ragova 5, 1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 10,415.000
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 10,576.550 SIT brez DDV,
10,415.000 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 11. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 62 Ob-80928
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,

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

d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 11. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: rezervni deli za Renault.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Renault Slovenija,
d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 10,958.983
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 10,958.983 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 11. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-80933
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska

Sobota.
2. Naslov naročnika: Rakičan, Ul. dr.

Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, tel.
02/512-31-00, faks 02/521-10-07.

3. Datum izbire: 2. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga: živila in

ostalo prehrambeno blago po nasled-
njih sklopih:

1. presno meso – junjetina, svinjina, te-
letina, divjačina, drobovina,

2. presno meso – perutnina,
3. zamrznjene ribe,
4. mesni izdelki – iz svinjskega, goveje-

ga in telečjega mesa ter paštete,
5. mesni izdelki – iz piščančjega in pura-

njega mesa ter paštete,
6. mleko in mlečni izdelki,
7. kruhi,
8. zamrznjeni pekarski izdelki,
9. sveže sadje,
10. suho sadje,
11. vloženo sadje,
12. sveža zelenjava,
13. zamrznjena zelenjava,
14. vložena zelenjava,

15. olje in maščobna živila,
16. testenine in različne jušne zakuhe,
17. moke,
18. riž, kaše in kosmiči,
19. jajca,
20. ostalo prehrambeno blago.
Kraj dobave: Splošna bolnišnica Murska

Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000
Murska Sobota, kuhinja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezni sklop.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. presno meso – junjetina, svinjina, te-
letina, divjačina, drobovina: Vigros d.o.o.,
Lendavska 9, 9000 Murska Sobota,

2. presno meso – perutnina: Pivka pe-
rutnina d.d., Neverke 30, 6256 Košana,

3. zamrznjene ribe: Brumec-Ručigaj, Te-
stenova 55, 1234 Mengeš,

4. mesni  izdelki  –  iz  svinjskega,
govejega  in  telečjega  mesa  ter  paštete:
M I R, d.d., Lackova 22, 9250 Gornja
Radgona,

5. mesni izdelki – iz piščančjega in pura-
njega mesa ter paštete: Pivka perutnina
d.d., Neverke 30, 6256 Košana,

6. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1113 Ljub-
ljana, PO Maribor,

7. kruhi: Kruh-pecivo d.d., Ulica Jožice
Flander 2, 2000 Maribor,

8. zamrznjeni pekarski izdelki: Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1201
Škofljica,

9. sveže sadje: Gramis d.o.o., Noršin-
ska ulica 3, 9000 Murska Sobota,

10. suho sadje: Gramis d.o.o., Noršin-
ska ulica 3, 9000 Murska Sobota,

11. vloženo sadje: Petlja d.o.o., Ob Dra-
vi 3a, 2250 Ptuj,

12. sveža zelenjava: Gramis d.o.o., Nor-
šinska ulica 3, 9000 Murska Sobota,

13. zamrznjena zelenjava: Brumec-Ru-
čigaj, Testenova 55, 1234 Mengeš,

14. vložena zelenjava: Petlja d.o.o., Ob
Dravi 3a, 2250 Ptuj,

15. olje in maščobna živila: Petlja d.o.o.,
Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,

16. testenine in različne jušne zakuhe:
Petlja d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,

17. moke: Mlinopek d.d., Industrijska
11, 9000 Murska Sobota,

18. riž, kaše in kosmiči: Petlja d.o.o.,
Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,

19. jajca: Ovsenjak Tomaž, Mlajtinci 15,
9226 Moravske Toplice,

20. ostalo prehrambeno blago: Petlja
d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost:
1. presno meso – junjetina, svinjina, te-

letina, divjačina, drobovina: 25,161.150
SIT,

2. presno meso – perutnina: 16,749.680
SIT,

3. zamrznjene ribe: 2,009.103 SIT,
4. mesni izdelki – iz svinjskega, goveje-

ga in telečjega mesa ter paštete:
4,434.069,50 SIT,

5. mesni izdelki – iz piščančjega in pura-
njega mesa ter paštete: 2,932.718,76 SIT,

6. mleko in mlečni izdelki: 12,282.380,65
SIT,

7. kruhi: 5,751.438,53 SIT,
8. zamrznjeni pekarski izdelki:

3,194.442,50 SIT,
9. sveže sadje: 7,641.698,40 SIT,
10. suho sadje: 623.766,50 SIT,
11. vloženo sadje: 296.584,32 SIT,
12. sveža zelenjava: 9,141.233,50 SIT,
13. zamrznjena zelenjava: 3,377.984,75

SIT,
14. vložena zelenjava: 2,041.457,01

SIT,
15. olje in maščobna živila: 2,516.757,32

SIT,
16. testenine in različne jušne zakuhe:

1,738.929,50 SIT
17. moke: 935.273,36 SIT,
18. riž, kaše in kosmiči: 1,475.176,52

SIT,
19. jajca: 1,692.600 SIT,
20. ostalo prehrambeno blago:

12,273.166,55 SIT.
8, Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. presno meso – junjetina, svinjina, te-

letina, divjačina, drobovina: 26,493.367,25
SIT; 25,161.150 SIT,

2. presno meso – perutnina: 16,749.680
SIT,

3. zamrznjene ribe: 2,394.975,73 SIT;
2,009.103 SIT,

4. mesni izdelki – iz svinjskega, goveje-
ga in telečjega mesa ter paštete: 4,898.775
SIT; 4,434.069,50 SIT,

5. mesni izdelki – iz piščančjega in pura-
njega mesa ter paštete: 2,932.718,76 SIT,

6. mleko in mlečni izdelki: 13,495.034,70
SIT; 12,282.380,65 SIT,

7. kruhi: 7,527.920 SIT; 5,751.438,53
SIT,

8. zamrznjeni pekarski izdelki: 3,228.930
SIT; 3,194.442,50 SIT,

9. sveže sadje: 7,665.416,50 SIT;
7,641.698,40 SIT,

10. suho sadje: 770.922,34 SIT;
623.766,50 SIT,

11. vloženo sadje: 362.755,75 SIT;
296.584,32 SIT,

12. sveža zelenjava: 10,532.746 SIT;
9,141.233,50 SIT,

13. zamrznjena zelenjava: 5,502.600 SIT;
3,377.984,75 SIT,

14. vložena zelenjava: 2,563.131,66
SIT; 2,041.457,01 SIT,

15. olje in maščobna živila: 2,570.697,23
SIT; 2,516.757,32 SIT,

16. testenine in različne jušne zakuhe:
2,251.495 SIT; 1,738.929,50 SIT,

17. moke: 1,026.000 SIT; 935.273,36
SIT,

18. riž, kaše in kosmiči: 1,669.446,74
SIT; 1,475.176,52 SIT,

19. jajca: 2,317.560 SIT; 1,692.600
SIT,

20, ostalo prehrambeno blago:
12,384.667,33 SIT; 12,273.166,55 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 42-43 z dne 17. 5. 2002,
Ob-69370.
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13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 11. 2002.

Splošna bolnišnica
Murska Sobota

Št. 20/02 Ob-80976
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/43-15-255,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.

3. Datum izbire: 10. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava tovornih vozil z dvigalom
po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
Dostava razpisanega blaga je v poslovne
prostore (avtopark) naročnika Elektro Ljub-
ljana, d.d., Glavarjeva ulica 14, 1000 Ljub-
ljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (80%
delež),

– rok plačila (10% delež),
– rok garancije (10% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Arko, d.o.o., Prešer-
nova 36, 9240 Ljutomer.

7. Pogodbena vrednost: 61,297.200
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni
ponudbi in 1 nepravilna ponudba.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 51,098.693 SIT (brez DDV),
51,081.000 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 11. 11. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 400-08-32/2002 Ob-80977
1. Naročnik: Služba Vlade RS za zako-

nodajo.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 4, 1000

Ljubljana, tel. 01/24-11-806, faks
01/24-11-860, gp.svz@gov.si.

3. Datum izbire: 11. 10. 2002, skleni-
tev pogodbe 23. 10. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: 4 ekonomični osebni računalniki, lo-
kacija naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je javno naročilo
oddal po postopku s pogajanji brez predho-
dne objave po 84. členu ZJN-1. Pogajal se
je za enake pogoje (ceno in dobavni rok)
kot jih je na podlagi zahevanih pogojev in
meril dosegel v II. fazi omejenega postopka
z oznako OMNM.IT-5/2001-SVZ01.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Oria Computers d.o.o.,
Polje 4, 1410 Zagorje.

7. Pogodbena vrednost: 912.000 SIT.

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:
OMNM.IT-5/2001, Uradni list RS, št.
43-44 z dne 1. 6. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 11. 2002.

Služba Vlade RS za zakonodajo

Št. 400-08-32/2002 Ob-80978
1. Naročnik: Služba Vlade RS za zako-

nodajo.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 4, 1000

Ljubljana, tel. 01/24-11-806, faks
01/24-11-860, gp.svz@gov.si.

3. Datum izbire: 11. 10. 2002, skleni-
tev pogodbe 21. 10. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-
bave: 4 LCD – 15'’ zasloni, lokacija na-
ročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je javno naročilo
oddal po postopku s pogajanji brez predho-
dne objave po 84. členu ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Liko Pris d.o.o., Verd
100A, 1360 Vrhnika.

7. Pogodbena vrednost: 453.600 SIT.
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:
OMNM.IT-5/2001, Uradni list RS. št. 43-44
z dne 1. 6. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 11. 2002.

Služba Vlade RS za zakonodajo

Št. 21/02 Ob-80987
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan“.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000

Ljubljana, tel. 01/47-73-331, faks
01/42-32-205, el. naslov: branka.rapo-
sa@ijs.si.

3. Datum izbire: 6. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: raziskovalna oprema za “Nizko ener-
gijsko ionsko erozijo materialov“, sub-
vencionirana s strani MŠZŠ, XI. paket,
zap. št. 278,0.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročilo se izvede v skladu
z 2. točko prvega odstavka 20. člena
ZJN-1, ker naročilo lahko izpolni le določen
dobavitelj.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Technolog-Linda ltd.,
Budimpešta, Madžarska.

7. Pogodbena vrednost: 42.831 EUR
(brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
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 Slove-
nije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Institut “Jožef Stefan“

Št. 19/02 Ob-80988
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan“.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000

Ljubljana, tel. 01/47-73-331, faks
01/42-32-205, el. naslov: branka.rapo-
sa@ijs.si.

3. Datum izbire: 29. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: raziskovalna oprema “Laboratorijska
naprava za naparjevanje in naprševa-
nje“, subvencionirana s strani MŠZŠ, XI.
paket, zap. št. 290,0.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročilo se izvede v skladu
z 2. točko 84. člena ZJN-1, ker je oprema
blago, ki se uporablja izključno za potrebe
raziskav, poiskusov, študija in razvoja.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 5PASCAL, Milano, Ita-
lija.

7. Pogodbena vrednost: 96.500 EUR
(brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 96.500 EUR, 73.050 EUR.
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: /

Institut “Jožef Stefan“

Št. 22/02 Ob-80989
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan“.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000

Ljubljana, tel. 01/47-73-331, faks
01/42-32-205, el. naslov: branka.rapo-
sa@ijs.si.

3. Datum izbire: 5. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: raziskovalna oprema “Magnetno re-
sonančni relaksometer“, subvencionira-
na s strani MŠZŠ, XI. paket, zap. št.
280,0.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročilo se izvede v skladu
z določili 2. točke prvega odstavka 20. čle-
na ZJN-1, ker lahko naročilo izpolni le dolo-
čen dobavitelj.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Stelar S.R.L., Mede
PV, Italija.

7. Pogodbena vrednost: 108.335 EUR
(brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
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 Slove-
nije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Institut “Jožef Stefan“

Št. 405-79/2002 Ob-81027
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
01/2441-269.

3. Datum izbire: 3. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in vgradnja športne opreme
za Športno dvorano Šentvid v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Inventa Begunje d.o.o.,
Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem.

7. Pogodbena vrednost: 49,492.812
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 52,800.000 SIT in 46,072.048,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 7. 11. 2002.
RS, Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport

Ob-81032
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska

Sobota, Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrb-
njaka 6, 9000 Murska Sobota, tel.
02/532-10-10, telefaks 02/521-10-07.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
10. 9. 2002.

4. Vrsta in količina blaga, ter kraj do-
bave: aparat za mikro kirurške operaci-
je sive mrene.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis so prispele tri
ponudbe od katerih je bila samo ena pravil-
na, zato javni razpis v skladu s 1. odstav-
kom 76. člena ZJN-1, ni uspel.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 72 z dne 9. 8. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 11. 2002.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Št. 025-65/2002-19 Ob-81043
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 28. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izbira dobavitelja pisarniške opreme.
Kraj dobave: po sklopih;

– sklop 1: Območna geodetska uprava
Celje,

– sklop 2: Območna geodetska uprava
Kranj,

– sklop 3: Območna geodetska uprava
Ljubljana,

– sklop 4: Območna geodetska uprava
Maribor,

– sklop 5: Območna geodetska uprava
Murska Sobota,

– sklop 6: Območna geodetska uprava
Nova Gorica,

– sklop 7: Območna geodetska uprava
Novo mesto,

– sklop 8: Območna geodetska uprava
Slovenj Gradec,

– sklop 9: Območna geodetska uprava
Velenje,

– sklop 10: Glavni urad.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire:
– cena do 55 točk,
– funkcionalna prilagoditev opreme do

15 točk,
– reference do 10 točk,
– garancijski rok do 10 točk,
– dobavni rok do 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– za sklop 1, 2, 4 in 9: Masind d.o.o.,

Marxova ulica 3, Maribor,
– za sklop 3, 5, 6, 7: Lesnina MG opre-

ma d.d., Parmova ulica 53, LJubljana,
– za sklop 8 in 10 Lesnina inženiring

d.d. Parmova ulica 53, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 1,740.780 SIT;
– sklop 2: 757.200 SIT,
– sklop 3: 1,132.080 SIT,
– sklop 4: 1,376.388 SIT,
– sklop 5: 648.720 SIT;
– sklop 6: 1,381.200 SIT,
– sklop 7: 2,568.720 SIT;
– sklop 8: 1,428.400 SIT;
– sklop 9: 1,060.560 SIT,
– sklop 10: 108.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: sklop 1, 2,
3, 4, 5, 7,8, 9, 10 po 3 ponudbe, za sklop
6: 4 ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– sklop 1: 2,310.140 SIT; 1,740.780
SIT;

– sklop 2: 1,047.520 SIT; 757.320 SIT;
– sklop 3: 1,654.164 SIT; 1,132.080

SIT;
– sklop 4: 5,454.240 SIT; 1,376.388

SIT;
– sklop 5: 1,366.780 SIT; 1,331.012

SIT;
– sklop 6: 1.522.619 SIT; 1,377.000

SIT;
– sklop 7: 3,370.500 SIT; 1,054.020

SIT;
– sklop 8: 1,909.140 SIT; 1,428.400

SIT;
– sklop 9: 1,287.400 SIT; 1,060.560

SIT;
– sklop 10: 214.200 SIT; 108.000 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: 7. 11. 2002.
Ministrstvo za okolje, prostor in

energijo
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 61 Ob-81066
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6, 1000

Ljubljana, telefaks 01/477-97-13, tel.
01/477-96-00.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 16. 9. 2002 ob 9. uri v sejni sobi št.
200, II. nadstropje.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-
bave: dobava in servisiranje kompak-
torja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena brez davka 52 točk,
stroški servisiranja 10 točk, vzdržljivost stroja
10 točk, garancijski rok 10 točk, dobavni rok
5 točk, enotnost izdelave 5 točk, specializi-
rano osebje za servisiranje stroja, opremlje-
nost servisne delavnice in zaloga rezervnih
delov 8 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Avtek d.o.o., Pod jelšami
10, 1290 Grosuplje.

7. Pogodbena vrednost: 76,212.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 76,212.000 SIT, 59,905.244 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 75-76 z dne 23. 8. 2002,
Ob-76272.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 8. 11. 2002.

Javno podjetje Snaga d.o.o.
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Št. 06/2002 Ob-81069
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava RS, Šmar-
tinska 55, 1000 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana; tel.
01/478-27-00, faks 01/478-27-43.

3. Datum izbire: 14. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava 17 strežnikov Fujitsu Siemens
PRIMERGY C200 za potrebe Davčne
uprave RS, dobava v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbe so se ocenjevale
glede na ponudbeno ceno, lastnosti opre-
me, dobavne in vzdrževalne pogoje. Kot naj-
ugodnejša je štela ponudba, kjer je bil izra-
čunani količnik med ceno in drugimi merili
najnižji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Liko Pris d.o.o., Verd
100a, 1360 Vrhnika.

7. Pogodbena vrednost: 17,752.680
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,188.180 SIT, 17,752.680 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka:
OMNM.IT-5/2001, Uradni list RS, št.
43-44 z dne 1. 6. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 8. 11. 2002.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 10/2002 Ob-81085
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava RS, Šmar-
tinska 55, 1000 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
Republike Slovenije, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-27-00, faks
01/478-27-43.

3. Datum izbire: 8. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
1. sklop – osebni računalniki (262 ko-

sov),
2. sklop – prenosni računalniki (14 ko-

sov),
3. sklop – LCD monitorji (7 kosov),
4. sklop – namizni matrični tiskalniki

(42 kosov),
5. sklop – UPS Sistem za brezprekini-

tveno napajanje (40 kom); vse lokacije na-
ročnika na območju RS.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ob izpolnjevanju pogojev v
razpisni dokumentaciji je bilo edino merilo
za oddajo naročila najnižja cena posamez-
nega sklopa.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

1. sklop: Gorenje gospodinjski aparati
d.d., Partizanska 12, 3320 Velenje,

2. sklop: Gambit Trade d.o.o., Savska c.
3A, 1000 Ljubljana,

3. sklop: ker naročnik ni pridobil dveh sa-
mostojnih pravilnih ponudb, se skladno s
76. členom ZJN-1 ponudnik ni izbral,

4. sklop: Repro, Ljubljana d.o.o., Šmar-
tinska 106, Ljubljana,

5. sklop: ker naročnik ni pridobil dveh sa-
mostojnih pravilnih ponudb, se skladno s
76. členom ZJN-1 ponudnik ni izbral.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 60,361.656 SIT,
2. sklop: 6,484.804,47 SIT,
4. sklop: 13,556.462,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: 5,
2. sklop: 5,
3. sklop: 3,
4. sklop: 4,
5. sklop: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: 63,418.563,86 SIT, 60,361.656

SIT;
2. sklop: 7,996.800 SIT, 6,484.804,47

SIT;
4. sklop: 17,656.560 SIT, 13,556.462,40

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum  in  številka  objave  razpi-

sa prve faze omejenega postopka:
OMNM.IT-5/2001, Uradni list RS, št.
43-44 z dne 1. 6. 2001.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 8. 11. 2002.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 138 Ob-81107
1. Naročnik: Osnovna šola Josipa Van-

dota Kranjska Gora.
2. Naslov naročnika: Koroška 12,

Kranjska Gora, tel. 04/5881-14-17.
3. Datum izbire: 22. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila za potrebe šolske kuhinje, koli-
čina je posredno razvidna iz ponudbenih
vrednosti; kraj dobave fco: Osnovna šola
Kranjska Gora, Koroška 12, Kranjska Gora.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edino merilo je bila, ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev, naj-
ugodnejša cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. mleko in mlečni izdelki:
1.1. mleko – Pomurske mlekarne d.d.;
1.2. jogurti – Ljubljanske mlekarne d.d.;
1.3. skuta – sveži sir – Ljubljanske mle-

karne d.d.;
1.4. smetana – Mlekarna Celeia d.o.o.;
1.5. puding – Mlekarna Celeia d.o.o.;
1.6. sir – Kvibo d.o.o.;
1.7. maslo in margarina – Živila Kranj

d.d.;
1.8. sladoled – Ljubljanske mlekarne

d.d.;
2. meso in mesni izdelki:
2.1. mlada govedina in izdelki – Mesari-

ja Gregorc;

2.2. meso svinjsko – Mesarija Gregorc;
2.3. perutnina in izdelki – Kvibo d.o.o.;
2.4. zajec – Jem d.d.;
2.5. poltrajni mesni izdelki – Mesarija

Gregorc;
2.6. trajni mesni izdelki – Jem d.d.;
3. ribe – zamrznjene:
3.1. file osliča – Kvibo d.o.o.;
4. sveža zelenjava in sadje:
4.1. sveža zelenjava – Pik as d.o.o.;
4.2. sadje – Pik as d.o.o.;
5. konzervirana zelenjava in sadje:
5.1. konz. zel. kozarci – Živila Kranj d.d.;
5.2. konz. zel. – konzerve – Kvibo

d.o.o.;
5.3. zamrz. zelenjava – Pik as d.o.o.;
5.4. suho sadje – Pik as d.o.o.;
5.5. kompoti – Kvibo d.o.o.;
6. sadni sokovi in sirupi:
6.1. sok – Živila Kranj d.d.;
6.2. sadni sirup – nectar – Impuls d.o.o.;
7. kruh, pekovsko pecivo in slašč. pe-

civo:
7.1. kruh – Žito Gorenjka d.d.;
7.2. žemlja – Žito Gorenjka d.d.;
7.3. štručke – Žito Gorenjka d.d.;
7.4. bombete – Žito Gorenjka d.d.;
7.5. listnato testo – Žito Gorenjka d.d.;
7.6. slaščičarsko pecivo – Žito Gore-

njka d.d.;
8. ostalo prehrambeno blago:
8.2. jušni koncentrati – Kolinska d.d.;
8.3. kis – Kolinska d.d.;
8.4. olje – Živila Kranj d.d.;
8.5. marmelada – Živila Kranj d.d.;
8.6. med – Kolinska d.d.;
8.7. zakuhe za juho z jajci – Pekarna

Pečjak d.o.o.;
8.8. testenine z jajci – Pekarna Pečjak

d.o.o.;
8.9. čaji – Živila Kranj d.d.;
8.10. sol – Živila Kranj d.d.;
8.11. majoneza – Živila Kranj d.d.;
8.12. riž – Impuls d.o.o.;
8.13. – Živila Kranj d.d.;
8.14. – Živila Kranj d.d.;
8.15. – Kolinska d.d.;
8.16. čokolada – Žito Gorenjka d.d.;
8.17. jajca I. kvalitete – Pik as d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: najnižja ponud-

bena vrednost, navedena v 10. točki.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. mleko in mlečni izdelki:
1.1. mleko: 118.744,77 SIT,

113.145,95 SIT;
1.2. jogurti: 120.224,94 SIT, 96.570

SIT;
1.3. skuta – sveži sir: 63.494,30 SIT,

62.680,45 SIT;
1.4. smetana: 71.666,80 SIT, 53.642,40

SIT;
1.5. puding: 108.318,26 SIT, 84.867,50

SIT;
1.6. sir: 268.781,63 SIT, 240.950 SIT;
1.7. maslo in margarina: 60.988,10 SIT,

55.858,90 SIT;
1.8. sladoled: 426.122,90 SIT, 320.280

SIT;
2. meso in mesni izdelki:
2.1. mlada govedina in izdelki: 662.007

SIT, 572.075 SIT;
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2.2. meso svinjsko: 446.950 SIT,
429.691 SIT;

2.3. perutnina in izdelki: 813.386 SIT,
783.575 SIT;

2.4. zajec: 4.800 SIT, 4.020 SIT;
2.5. poltrajni mesni izdelki: 190.044,70

SIT, 165.840 SIT;
2.6. trajni mesni izdelki: 73.040 SIT,

60.250 SIT;
3. ribe – zamrznjene:
3.1. file osliča: 30.466,80 SIT, 26.820

SIT;
4. sveža zelenjava in sadje:
4.1. sveža zelenjava: 206.084,90 SIT,

178.758,50 SIT;
4.2. sadje: 325.369,80 SIT,

221.516,05 SIT;
5. konzervirana zelenjava in sadje:
5.1. konz. zel. kozarci: 36.434,15 SIT,

18.916,40 SIT;
5.2. konz. zel. – konzerve: 155.528,24

SIT, 115.440 SIT;
5.3. zamrz. zelenjava: 82.190 SIT,

32.125,39 SIT;
5.4. suho sadje: 2.598,58 SIT, 1.985

SIT;
5.5. kompoti: 62.431,66 SIT, 53.335

SIT;
6. sadni sokovi in sirupi:
6.1. sok: 342.075,82 SIT, 335.597 SIT;
6.2. sadni sirup – nectar: 25.430,65

SIT, 25.193,70 SIT;
7. kruh, pekovsko pecivo in slašč. peci-

vo:
7.1. kruh: 360.546,50 SIT, 289.200

SIT;
7.2. žemlja: 98.750 SIT, 92.000 SIT;
7.3. štručke: 64.565 SIT, 61.500 SIT;
7.4. bombete: 99.777,04 SIT, 88.960

SIT;
7.5. listnato testo: 20.615 SIT, 13.300

SIT;
7.6. slaščičarsko pecivo: 95.480 SIT,

92.228 SIT;
8. ostalo prehrambeno blago:
8.2. jušni koncentrati: 145.813,15 SIT,

114.634,05 SIT;
8.3. kis: 130.851 SIT, 113.960 SIT;
8.4. olje: 95.208,75 SIT, 68.070 SIT;
8.5. marmelada: 128.600 SIT,

86.346,50 SIT;
8.6. med: 9.667,35 SIT, 2.955,12 SIT;
8.7. zakuhe za juho z jajci: 16.990,34

SIT, 12.388,58 SIT;
8.8. testenine z jajci: 167.708,75 SIT,

152.578,75 SIT;
8.9. čaji: 45.005,80 SIT, 29.716,84

SIT;
8.10. sol: 4.703,48 SIT, 2.000,74 SIT;
8.11. majoneza: 7.219,12 SIT, 6.517,16

SIT;
8.12. riž: 30.564,24 SIT, 23.414,30

SIT;
8.13. 26.443,62 SIT, 16.910,15 SIT;
8.14. 211.324,37 SIT, 191.882,69

SIT;
8.15. 178.352 SIT, 136.002,41 SIT;
8.16. čokolada: 63.707,82 SIT,

10.280,40 SIT;
8.17. jajca I. kvalitete: 60.949,88 SIT,

48.150 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list

RS, št. 55-56 z dne 28. 6. 2002,
Ob-72961.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ne.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 11. 2002.

Osnovna šola Josipa Vandota
Kranjska Gora

Št. 2492/02 Ob-81150
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod Ma-

riborske lekarne Maribor.
2. Naslov naročnika: Minařikova ulica

6, 2000 Maribor, tel. 02/450-28-11, faks
02/462-23-07.

3. Datum izbire: datum sprejetja sklepa:
24. 10. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: izdelava, dobava in montaža notra-
nje opreme za Lekarno Limbuš, Lacko-
va 269, po projektu iz razpisne dokumen-
tacije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena,
– reference ponudnika.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Pohištvo Šebjanič s.p.,
Apače 94, 9253 Apače.

7. Pogodbena vrednost 19,419.600
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 23,054.760 SIT, 19,419.600 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 Slove-
nije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor,

Maribor

Št. 09-I2/02 Ob-81151
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 6. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: Vrsta: dializni material; dobava: Splo-
šna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena posa-
mezne vrste blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Lek d.d., Področje medicinskih pri-
pomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljublja-
na;

2. Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana;

3. Medinova d.o.o., Masarykova 17,
1000 Ljubljana;

4. Sind Ljubljana d.o.o., Freyerjeva 32b,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:

Lek: 37,983.288 SIT;
Medis: 10,523.915 SIT;
Medinova: 13,813.838 SIT;
Sind: 735.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je v prvi fazi priznal sposo-
bnost in usposobljenost prijaviteljem za po-
samezno razpisano vrsto blaga.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 17. 8.
2001, Ob-53714.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 01-I3/02 Ob-81152
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 5. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: zdravila; dobava: Splošna bolni-
šnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena posa-
mezne vrste blaga.

1. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

2. Interpart d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1125 Ljubljana;

3. Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana;

4. Medinova d.o.o., Ljubljana, Masaryko-
va 17, 1000 Ljubljana;

5. Gopharm d.d., Nova Gorica, Cesta
25. junija 1D, 5000 Nova Gorica;

6. Auremiana d.o.o., Sežana, Partizan-
ska 109, 6210 Sežana;

7. Biomedis M.B., Trgovina d.o.o., Slo-
kanova 12, 2000 Maribor;

8. Genos d.o.o., Linhartova 5, 1000
Ljubljana;

9. Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana;

10. Salus Ljubljana d.d., Mašera Spasi-
čeva ul. 10, 1000 Ljubljana;

11. Medias International d.o.o., Lesko-
škova cesta 9D, 1000 Ljubljana;

12. Karanta Ljubljana d.o.o., Poljanski
nasip 6, 1000 Ljubljana;

13. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana;

14. Lek d.d., SPE Medicinski pripomoč-
ki, Verovškova 57, 1526 Ljubljana;

15. Farmadent, Trgovina na debelo in
drobno d.o.o., Minařikova ul. 6, 2000 Ma-
ribor.

7. Pogodbena vrednost:
Interpart: 483.715,96 SIT;
Sanolabor: 2,408.643,71 SIT;
Medinova: 3,450.873,60 SIT;
Gopharm: 11,797.828,83 SIT;
Auremiana: 5,910.295,81 SIT;
Biomedis M.B.: 1,855.828,80 SIT;
Genos: 1,222.816,80 SIT;
Medis: 18,438.945,70 SIT;
Salus: 92,111.953,17 SIT;
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Medias International: 56.475,93 SIT;
Karanta Ljubljana: 6,293.067,16 SIT;
Kemofarmacija: 96,578.027,59 SIT;
Lek: 1,377.627,88 SIT;
Farmadent: 76,022.933,26 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: tretje obdobje od 1. 9. 2002 do
31. 12. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 31. 8.
2001, Ob-54342.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 158/01 Ob-81189
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/33-21-095.

3. Datum izbire: 16. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeni artikli po skupinah, Splo-
šna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska ce-
sta 1, 8000 Novo mesto.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

1. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Ce-
leia d.o.o.,

2. meso: KZ Črnomelj z.o.o.,
3. meso perutnine in kuncev ter perutnin-

ski izdelki: KZ Krka z.o.o., Novo mesto,
4. mesni izdelki: Mesarstvo Cvetan s.p.

in KZ Črnomelj z.o.o.,
5. ribe in mehkužci: Delmar d.o.o.,

Izola,
6. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski

izdelki: Dolenjske pekarne d.d., Novo mesto,
7. testenine, prepečenec in zmrznjeni

krompirjevi izdelki: Pekarna Pečjak d.o.o.,
8. žita, moka in zdrobi ter žitni izdelki: na-

ročilo se ne odda, ker je bila pridobljena sa-
mo ena ponudba,

9. olja: naročilo se ne odda, ker je bila
pridobljena samo ena ponudba,

10. zelenjava sveža in naravno kisana: KZ
Krka z.o.o., Novo mesto in Bojan Krnc s.p.,
Novo mesto,

11. zelenjava zmrznjena: KZ Krka z.o.o.,
Novo mesto,

12. zelenjava in sadje konzervirano: Bo-
jan Krnc s.p., Novo mesto,

13. sadje domače: KZ Krka z.o.o., No-
vo mesto in Bojan Krnc s.p., Novo mesto,

14. agrumi, tropsko, lupinasto in suho sa-
dje: KZ Krka z.o.o., Novo mesto,

15. splošno prehrambeno blago: naroči-
lo se ne odda, ker je bila pridobljena samo
ena ponudba,

16. jajca: Jata Emona d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 82,970.109,31

SIT.
– skupina 1: 12,961.044,74 SIT,
– skupina 2: 27,747.918,74 SIT,
– skupina 3: 16,260.434,94 SIT,

– skupina 4: 4,581.428,77 SIT,
– skupina 5: 802.369 SIT,
– skupina 6: 5,704.460 SIT,
– skupina 7: 3,726.134,66 SIT,
– skupina 10: 2,799.901,32 SIT,
– skupina 11: 2,724.167,50 SIT,
– skupina 12: 3,016.225,89 SIT,
– skupina 13: 287.646,88 SIT,
– skupina 14: 1,136.887,87 SIT,
– skupina 16: 1,221.489 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. mleko in mlečni izdelki:

14,327.815,91 SIT, 12,961.044,74 SIT,
2. meso: 29,313.715,29 SIT,

25,988.556,68 SIT,
3. meso perutnine in kuncev ter perutnin-

ski izdelki: 16,888.830,29 SIT,
16,260.434,94 SIT,

4. mesni izdelki: 5,632.031,84 SIT,
4,562.738,19 SIT,

5. ribe in mehkužci: 1,156.479,21 SIT,
802.369 SIT,

6. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki: 6,149.486 SIT, 5,681.432,29 SIT,

7. testenine, prepečenec in zmrznjeni
krompirjevi izdelki: 4,901.719 SIT,
3,726.134,66 SIT,

8. žita, moka in zdrobi ter žitni izdelki: na-
ročilo se ne odda, ker je bila pridobljena sa-
mo ena ponudba,

9. olja: naročilo se ne odda, ker je bila
pridobljena samo ena ponudba,

10. zelenjava sveža in naravno kisana:
5,802.678,74 SIT, 2,795.175,50 SIT,

11. zelenjava zmrznjena: 3,368.182 SIT,
2,724.167,50 SIT,

12. zelenjava in sadje konzervirano:
4,107.354,30 SIT, 3,016.225,89 SIT,

13. sadje domače: 559.229,62 SIT,
271.650 SIT,

14. agrumi, tropsko, lupinasto in suho sa-
dje: 1,774.586,94 SIT, 1,136.887,87 SIT,

15. splošno prehrambeno blago: naroči-
lo se ne odda, ker je bila pridobljena samo
ena ponudba,

16. jajca: 1,418.938,80 SIT, 1,221.489
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 14-15 z dne 2. 3. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 11. 2002.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 199/01 Ob-81190
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/33-21-095.

3. Datum izbire: 16. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: tekstilni artikli po skupinah, Splošna
bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

1. bolniški program: BPT Tržič d.d., Tr-
žič in Sanolabor d.d., Ljubljana,

2. posteljni program: BPT Tržič d.d., Tr-
žič,

3. delovna oblačila: Blurent d.o.o., Ljub-
ljana,

4. operacijski program: Sanolabor d.d.,
Ljubljana,

5. kuhinjski program: Sanolabor d.d.,
Ljubljana,

6. otroški program: naročilo se ne odda,
ker je bila pridobljena samo ena ponudba,

7. tekstil in tekstilni izdelki: naročilo se ne
odda, ker je bila pridobljena samo ena po-
nudba,

8. delovna obutev in delovna zaščita: Us-
nje Celje d.o.o., Celje,

9. šivalni material: naročilo se ne odda,
ker ni bilo ponudnikov,

10. galanterija, dekor in drugi tekstilni iz-
delki: naročilo se ne odda, ker je bila pri-
dobljena samo ena ponudba.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: 8,077.410 SIT,
– skupina 2: 5,910.210 SIT,
– skupina 3: 6,398.748 SIT,
– skupina 4: 3,605.880 SIT,
– skupina 5: 428.880 SIT,
– skupina 8: 2,938.788 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. bolniški program: 8,733.060 SIT,

7,279.080 SIT,
2. posteljni program: 6,480.330 SIT,

5,568.500 SIT,
3. delovna oblačila: 6,398.748 SIT,

5,098.080 SIT,
4. operacijski program: 4,063.088 SIT,

3,605.880 SIT,
5. kuhinjski program: 722.160 SIT,

422.880 SIT,
6. otroški program: naročilo se ne odda,

ker je bila pridobljena samo ena ponudba,
7. tekstil in tekstilni izdelki: naročilo se ne

odda, ker je bila pridobljena samo ena po-
nudba,

8. delovna obutev in delovna zaščita:
3,379.225,68 SIT, 2,612.100 SIT,

9. šivalni material: naročilo se ne odda,
ker ni bilo ponudnikov,

10. galanterija, dekor in drugi tekstilni iz-
delki: naročilo se ne odda, ker je bila pri-
dobljena samo ena ponudba.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 25 z dne 6. 4. 2001.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 11. 2002.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 16/19-02 Ob-81191
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/33-21-095.
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3. Datum izbire: 24. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška oprema po sklopih:
– sklop 1: računalniki namizni 90 kosov,
– sklop 2: računalniki prenosni 2 kosa,
– sklop 3:
a) tiskalniki laserski 40 kosov,
b) tiskalniki laserski omrežni 8 kosov,
– sklop 4: naprava za brezprekinitveno

napajanje 1 kos;
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihel-

ska cesta 1.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-

ročilo dodeljeno:
– sklop 1: računalniki namizni: ITS Inter-

trade sistemi d.o.o., Leskoškova 6, 1000
Ljubljana,

– sklop 2: računalniki prenosni: Comlan
d.o.o., Cesarjeva 29, 8000 Novo mesto,

– sklop 3:
a) tiskalniki laserski: Comlan d.o.o., Ce-

sarjeva 29, 8000 Novo mesto,
b) tiskalniki  laserski  omrežni:  Comlan

d.o.o.,  Cesarjeva  29,  8000  Novo  me-
sto,

– sklop 4: naprava za brezprekinitveno
napajanje: Mides International d.o.o., Želez-
na cesta 14, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 32,054.724,48 SIT,
– sklop 2: 1,358.400 SIT,
– sklop 3:
a) 6,720.000 SIT,
b) 2,064.000 SIT,
– sklop 4: 4,998.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15 (od tega

7 nepravilnih).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– sklop 1: računalniki namizni:

39,532.962,42 SIT, 32,054.724,48 SIT,
– sklop 2: računalniki prenosni:

1,537.792,08 SIT, 1,358.400 SIT,
– sklop 3:
a) tiskalniki laserski: 9,278.601,60 SIT,

6,720.000 SIT,
b) tiskalniki laserski omrežni:

2,646.376,32 SIT, 2,064.000 SIT,
– sklop 4: naprava za brezprekinitveno

napajanje: 10,191.720 SIT, 4,998.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 6. 11. 2002.
Splošna bolnišnica Novo mesto

Ob-81196
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakul-

teta za gradbeništvo in geodezijo (skrajša-
no ime UL FGG).

2. Naslov naročnika: Jamova c. 2, 1000
Ljubljana.

3. Datum izbire: 17. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška oprema, UL FGG.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, popolnost ponudbe,

kakovost in lastnost opreme, garancijska
doba.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: naročilo je bilo dodeljeno
po sklopih:

– ANNI d.o.o. (sklopi: 10A, 1B, 3A, 4A,
7A, 7D, 7E, 9A);

– Comware d.o.o. (sklopi: 1E, 7C, 7I);
– Kotar d.o.o. (sklopi: 11B, 1C, 1D, 2A,

5B, 7B, 7F, 7G, 7H, 7J);
– Select Technology d.o.o. (sklopi: 11A,

1A, računalniška oprema d.o.o., Podutiška
92, 1000 Ljubljana 5A, 5C, 5D, 5E, 6B,
8A).

7. Pogodbena vrednost:
– ANNI računalniška oprema d.o.o., Po-

dutiška 92, 1000 Ljubljana (4,549.897 SIT);
– Comware, računalniški inženiring

d.o.o., Savska c. 3, 1000 Ljubljana
(1,394.445,20 SIT);

– Kotar trgovsko podjetje d.o.o., Ziher-
lova ul. 6, 1000 Ljubljana (3,300.826,80
SIT);

– Select Technology d.o.o., Dunajska 5,
1000 Ljubljana (5,497.644 SIT).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ker so bile ponudbe po sklopih oddane
v različnem obsegu, primerjava cenovno ni
mogoča.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 8. 11. 2002.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Št. 23599/02 Ob-81203
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana, telefaks 01/251-45-84.
3. Datum izbire: 18. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nadgradnja komunikacijske strojne in
programske opreme Cisco.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev  izbire:  objektivni  razlogi,  za-
radi katerih je prvotni dobavitelj opreme
edini, ki lahko izpolni naročilo za nad-
gradnjo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Nil Podatkovne komunika-
cije d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 40,277.112 SIT
z upoštevanim 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: to naročilo je bilo izvedeno po po-
stopku s pogajanji brez predhodne objave
na podlagi določbe prvega odstavka 84. čle-
na ZJN-1 ob izdanem pozitivnim mnenjem
Urada za javna naročila.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 8. 11. 2002.

Ministrstvo za finance

Št. 1 Ob-81204
1. Naročnik: Zdravstveni dom Krško.
2. Naslov naročnika: CKŽ 56, 8270 Kr-

ško, tel. 07/488-02-00, faks
07/492-20-37.

3. Datum izbire: 1. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava, montaža in priklop opre-
me prostorov v novogradnjo Zdravstve-
nega doma v Krškem na lokaciji Spod-
nji Grič II.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena,
– reference,
– garancija doba,
– možnost kreditiranja,
– obrestna mera.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema d.d.
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 95,754.378,96
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 101,471.351 SIT, 94,466.088,98 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 8. 11. 2002.
Zdravstveni dom Krško

Ob-81245
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakul-

teta za gradbeništvo in geodezijo (skrajšano
ime UL FGG).

2. Naslov naročnika: Jamova c. 2, 1000
Ljubljana.

3. Datum izbire: 15. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pisarniški material, UL FGG.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena, rok plači-
la, popust na uradni cenik za blago izven
specifikacije, reference, certifikat ISO raz-
reda 9000 ponudnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo je bilo dode-
ljeno po sklopih: DZS, založništvo in trgovi-
na d.d, Divizija trgovina, Mali trg 6,1000,
Ljubljana (1. sklop: splošni pisarniški mate-
rial); Mladinska knjiga; Birooprema d.d., Du-
najska 121, Ljubljana (2. sklop: material za
računalniški tisk).

7. Pogodbena vrednost: DZS, d.d., Di-
vizija trgovina (4,814.872,13 SIT), Mladin-
ska knjiga, Birooprema d.d. (8,310.420
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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za 1. sklop – splošni pisarniški material:
5,315.345,92 SIT; 4,818.872,13 SIT;

za 2. sklop – material za računalniški
tisk: 9,053.855,87 SIT; 8,310.420,04 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 razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 11. 2002.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Št. 1-2/2002 Ob-81253
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč

in gozdov Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,

1000 Ljubljana; tel. 01/434-11-00; faks
01/436-12-28.

3. Datum izbire: 25. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška oprema;
1. Standardni osebni računalnik; 48

kom, od tega:
a) 0 kom z zaslonom 17“ s katodno ce-

vjo in
b) 48 kom z zaslonom 15“ TFT LCD.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov

Republike Slovenije, Dunajska c. 58, Ljub-
ljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: celovitost ponudbe, cena in
ostali kriteriji ter merila iz razpisne dokumen-
tacije. V skladu z merili iz razpisne dokumen-
tacije kot najugodnejši ponudnik izbere po-
nudnik, katerega ponudbena cena je najnižja
izmed vseh popolnih ponudb ob upošteva-
nju vseh ostalih (izločilnih) kriterijev.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za 1. točko ponudniku
Oria Computers d.o.o., Polje 4, 1410 Za-
gorje ob Savi.

7. Pogodbena vrednost: 13,824.000
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 16,240.764,39 SIT (z DDV),
13,420.800 (z DDV). Razlog za razliko
403.200 SIT glede na najnižjo ponudbeno
ceno je v odločitvi naročnika, da nabavi vse
osebne računalnike s 15“ LCD zasloni. Na-
vedeno je v skladu s točko I. razpisne doku-
mentacije: “Naročnik si pridržuje pravico do
spremembe količin v 1. točki razpisa – zma-
njšanja števila osebnih računalnikov z zaslo-
nom 17“ s katodno cevjo oziroma poveča-
nja števila osebnih računalnikov z zaslonom
15“ LCD – glede na razpoložljiva finančna
sredstva.“.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

Št. 41404-0013/99 Ob-81373
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Občina Rogaška

Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška
Slatina.

3. Datum izbire: 30. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelava in montaža orgel v glasbeni
šoli v Rogaški Slatini.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 80% cena in 20% število iz-
delanih opusov.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Anton Škrabl s.p., Izdela-
va in popravilo glasbenih instrumentov, Bre-
stovec 30, 3250 Rogaška Slatina.

7. Pogodbena vrednost: 13,680.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: je ni.

9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,266.019,40 SIT, 13,680.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 11. 11. 2002.
Občina Rogaška Slatina

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 351-01-2/02 Ob-80929
1. Naročnik: Občina Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,

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

3. Datum izbire: 9. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba preureditve pri-
zidka OŠ Miroslava Vilharja Postojna.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z razpisno doku-
mentacijo:

– ponudbena cena 50 točk,
– način plačil in fiksnost cen 20 točk,
– rok izvedbe 10 točk,
– reference 15 točk,
– druge ugodnosti 5 točk;
– izbrani ponudnik je dosegel največje

število točk (87,5 od 100 možnih).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je

naročilo dodeljeno: Gradišče d.o.o.,
Cerknica, Cesta 4. maja 80, 1380 Cerk-
nica.

7. Pogodbena vrednost: 116,164.418
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: pet.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 129,804.742 SIT, 116,164.418
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 11. 2002.

Občina Postojna

Št. 351-03-02/2002 Ob-80944
1. Naročnik: Občina Vuzenica.
2. Naslov naročnika: Mladinska ulica 1,

2367 Vuzenica, tel. 02/879-12-20, faks
02/879-12-21.

3. Datum izbire: 30. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija Osnovne
šole Vuzenica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, doseda-
nje izkušnje, obseg izvedenih del v zadnjih
petih letih. Ponudnik je zbral največje šte-
vilo točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Rad-
lje ob Dravi, d.d., Mariborska cesta 40,
2360 Radlje ob Dravi.

7. Pogodbena vrednost: 24,169.647,50
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 25,807.704 SIT, 24,169.647,50
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: 5. 11. 2002.

Občina Vuzenica

Ob-80945
1. Naročnik: Občina Naklo.
2. Naslov naročnika: Občina Naklo,

Glavna cesta 24, 4202 Naklo, tel.
04/277-11-00, faks 04/277-11-11.

3. Datum izbire: 22. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja prizidka Osnov-
ni šoli Naklo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena – 70 točk,
– plačilni pogoji – 20 točk,
– rok izvedbe – 5 točk,
– reference – 5 točk,
– doseženo najvišje število točk po

naštetih merilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Gradbinec GIP, d.o.o.,
Polica 25, 4202 Naklo.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
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10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 147,605.202 SIT, 130,221.985
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 48 z dne 31. 5.
2002.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 11. 2002.

Občina Naklo

Št. 04/2002 Ob-80984
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Grosuplje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta na Krko 7,

Grosuplje.
3. Datum izbire: 21. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: strojna in elektroinsta-
lacijska dela pri rekonstrukciji kotlovni-
ce Dvori Grosuplje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena 30%,
– tehnične prednosti 30%,
– usposobljenost 10%,
– datum dobave 10%,
– reference 10% in
– garancijska doba 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: MPGE d.o.o., Taborska
13, Grosuplje.

7. Pogodbena vrednost: 46,267.280
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 52,669.564 SIT, 46,267.260 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: odprti
postopek, Ur. l. RS, št. 61 z dne 12. 7.
2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2002.

Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.

Št. 02/321422 Ob-81199
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 8. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izbira izvajalca re-
konstrukcije objekta in gradnje parki-
rišč v Zdravstvenem domu Šentvid v
Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena – 80 točk,
– garancijski rok – 10 točk,
– reference – 10 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Energoplan d.d. Pod hri-
bom 55, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 141,668.933,08
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 40%.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 179,845.446 SIT, 141,668.933,08
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: 7. 11. 2002.

Mestna občina Ljubljana

Ob-81200
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje -

Hrastnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.

3. Datum izbire: 13. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija opornega zidu
pod igriščem Log.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok izved-
be, rok plačila, fiksnost cen in garancijska
doba. Izvajalec je bil izbran na podlagi naj-
nižje ponujene cene.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GD, Podjetje za gradbe-
no dejavnost d.o.o., Dolska cesta 9, 1430
Hrastnik.

7. Pogodbena vrednost:
15,660.196,41 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 18,234.907,63 SIT brez DDV,
15,660.196,41 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.

Št. 05/2002 Ob-80985
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Grosuplje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta na Krko 7,

Grosuplje.
3. Datum izbire: 12. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: vodohran 100 m3 Ilova
gora.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena 60%,
– reference 20%,
– plačilni rok 10% in
– rok izvedbe 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Komunalne gradnje
d.o.o., Grosuplje.

7. Pogodbena vrednost: 17,008.555,58
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,019.706,75 SIT in 17,008.555,56
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: javni raz-
pis: odprti postopek objavljen v Ur. l. RS,
št. 74 z dne 18. 8. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2002.

Javno komunalno podjetje Grosuplje
d.o.o.

Št. 407-370/2002 Ob-81028
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport in Ob-
čina Hodoš - Hodos Község.

2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, tel. 01/24-41-176, faks
01/2441-269, Občina Hodoš, Hodoš 52,
9205 Hodoš - Hodos.

3. Datum izbire: 26. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: oddaja naročila gradnje po
odprtem postopku za izvedbo gradbenih,
obrtniških, strojno in elektro instalacij-
skih del pri rekonstrukciji in prizidavi
Dvojezične osnovne šole in vrtca v Ho-
došu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, referen-
ce ponudnika, reference odgovornega vo-
dje gradbišča, garancijski roki, finančna in
poslovna sposobnost.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d., Mur-
ska Sobota, Bakovska ulica 10, 9000 Mur-
ska Sobota.

7. Pogodbena vrednost:
78,580.603,20 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 79,546.876,85 SIT in
78,580.603,20 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2002.

RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 407-274/2002 Ob-81029
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
01/2441-269.

3. Datum izbire: 22. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija vlage v kleti
Univerzitetne knjižnice v Mariboru.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev  izbire:  ponudbena  cena
(90%), garancijski roki (10%). Izbrani po-
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nudnik je skladno z merili prejel najvišje
število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kograd gradnje
d.o.o., Preradovičeva ulica 20, 2000
Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 28,687.970,40
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 28,889.059,65 SIT in 18,789.960
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: 7. 11. 2002.

RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 407-371/2002 Ob-81030
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport in Ob-
čina Dobrovnik - Dobronak Község.

2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, tel. 01/24-41-176, faks
01/2441-269, Občina Dobrovnik - Dobro-
nak Község, Dobrovnik 297, 9223 Dobrov-
nik - Dobronak.

3. Datum izbire: 7. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: oddaja naročila gradnje po
odprtem postopku za izvedbo gradbenih,
obrtniških, strojno in elektro instalacij-
skih del ter zunanje ureditve pri rekon-
strukciji in prizidavi Dvojezične osnov-
ne šole Dobrovnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, referen-
ce ponudnika, reference odgovornega vo-
dje gradbišča, garancijski roki, finančna in
poslovna sposobnost.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska ce-
sta 56, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
339,063.720,91 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 432,634.002 SIT in 326,187.874,79
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: 7. 11. 2002.

RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 2.3.-4698/02 Ob-81060
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-
lezniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, telefaks 02/23-41-452, tel.
02/23-41-410.

3. Datum izbire: 24. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba “Zavarovanje
cestno železniškega nivojskega preho-
da (NPr) v km 112+594 železniške pro-
ge (Kamanje) – Metlika – Ljubljana
(Šentvid pri Stični)”.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– višina ponudbene cene – vplivnost
80%,

– usposobljenost strokovnega kadra –
vplivnost 20%.

Izbrani ponudnik je skladno z Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
zbral po vseh merilih skupaj najvišje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Iskra Sistemi, d.d.,
Stegne 21, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 43,604.291
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 55,175.595 SIT, 43,604.291 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Ministrstvo za promet

Direkcija za železniški promet
Maribor

Št. 2.3.-4698/02 Ob-81061
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-
lezniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, telefaks 02/23-41-452, tel.
02/23-41-410.

3. Datum izbire: 24. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe izvedba “Zavarovanje
cestno železniškega nivojskega preho-
da (NPr) Čuvajnica 13 v km 013+212
železniške proge Pivka – Ilirska Bistri-
ca – državna meja”.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– višina ponudbene cene – vplivnost
60%,

– usposobljenost strokovnega kadra –
vplivnost 20%,

– rok izvedbe javnega naročila – vpliv-
nost 20%.

Izbrani ponudnik je skladno z Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
zbral po vseh merilih skupaj najvišje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Iskra Sistemi, d.d.,
Stegne 21, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 42,300.150
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 42,494.646,36 SIT, 42,300.150
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet

Maribor

Št. 2.3.-4698/02 Ob-81062
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-
lezniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, telefaks 02/23-41-452, tel.
02/23-41-410.

3. Datum izbire: 24. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba “Zavarovanje
cestno železniškega nivojskega preho-
da (NPr) Barbiš v km 014+072 železni-
ške proge Pivka – Ilirska Bistrica – dr-
žavna meja”.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– višina ponudbene cene – vplivnost
60%,

– usposobljenost strokovnega kadra –
vplivnost 20%,

– rok izvedbe javnega naročila – vpliv-
nost 20%.

Izbrani ponudnik je skladno z Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
zbral po vseh merilih skupaj najvišje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Iskra Sistemi, d.d.,
Stegne 21, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 44,058.133,20
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 49,903.909,20 SIT; 44,058.133,20
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet

Maribor

Ob-81070
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija

Nova Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25.
junija 1b, Nova Gorica.
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2. Naslov naročnika: Kromberk, Cesta
25. junija 1b, Nova Gorica, tel.
05/339-11-00, faks 05/339-11-28.

3. Datum izbire: 16. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: kanalizacija Ozeljan II.
faza – gradbena in montažna dela.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 70%, plačilni pogoji
15%, rok izdelave 5%, reference 5%, ga-
rancija 5%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova
Gorica d.d., Prvomajska ulica 52, Nova
Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 52,042.870,50
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 62,218.504 SIT, 52,042.870,50
SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d.

Ob-81071
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija

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

2. Naslov naročnika: Kromberk, Cesta
25. junija 1b, Nova Gorica, tel.
05/339-11-00, faks 05/339-11-28.

3. Datum izbire: 16. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: vodovod Voglarji – grad-
bena in montažna dela.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 70%, plačilni pogoji
15%, rok izdelave 5%, reference 5%, ga-
rancija 5%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova
Gorica d.d., Prvomajska ulica 52, Nova
Gorica.

7. Pogodbena vrednost:
128,110.586,31 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 128,110.586,31 SIT, 217,807.267 SIT
brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d.

Št. 1/02 Ob-81079
1. Naročnik: Javni stanovanjski sklad

Mestne občine Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Zarnikova 3,
1000 Ljubljana, tel. 01/306-14-36; faks
01/306-15-78; e-mail olga.funa@ljublja-
na.si.

3. Datum izbire: 11. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba vseh del za iz-
gradnjo oziroma postavitev devetih sta-
novanjskih objektov, vsak s po štirimi
stanovanjskimi enotami v 10. nizu, ter
pripadajočo prometno in komunalno
ureditvijo in priključki, v območju ure-
janja BS 4/5 Tomačevo, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbe so bile vrednote-
ne in ocenjene na podlagi sledečih meril iz
razpisne dokumentacije:

– cena 70%,
– rok izvedbe 10%,
– reference 10%,
– garancijski roki 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je

naročilo dodeljeno: GP Bežigrad d.d.,
Podmilščakova 24, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
362,525.810,95 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik bo vsa
razpisana dela opravil brez podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 463,063.876,50 SIT, 325,691.858,58
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 72, z dne 9. 8.2002,
Ob-75624.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 11. 2002.

Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana

Št. 237/2002 Ob-81080
1. Naročnik: Občina Ruše.
2. Naslov naročnika: Trg vstaje 11,

2342 Ruše, tel. 02/669-06-44, faks
02/669-06-54.

3. Datum izbire: 30. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja vodovodnega
sistema Log (1. faza) s prečrpalno po-
stajo.

Kraj izvedbe: naselje Log, Bistrica ob
Dravi, Občina Ruše.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– najnižja končna cena – 85%,
– reference ponudnika – 15%.
Izbran ponudnik je dosegel največje šte-

vilo točk, glede na opredeljena merila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je

naročilo dodeljeno: SGD – Projektiranje
Vili Mesner s.p., Rošpoh 140a, 2351 Kam-
nica.

7. Pogodbena vrednost: 19,093.450,45
SIT (z vključenim DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 76%.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 19,093.450,45 SIT (z DDV),
18,605.627,06 SIT (z DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 11. 2002.

Občina Ruše

Št. JN 38 grad/2002 Ob-81081
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod -

Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,

1000 Ljubljana, tel. 58-08-100; faks
58-08-302.

3. Datum izbire: 25. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: dodatna dela pri zame-
njavi vodovoda v Vevčah – območje
Berčičeve ulice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je oddano z
direktno pogodbo na podlagi 110. člena
Zakona o javnih naročilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Komunalna operativa
d.d., Povšetova 8, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,447.211,88
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: osnovna pogodba za zamenjavo vo-
dovoda v Vevčah – območje Berčičeve uli-
ce (št. 761/2000 – TIS z dne 21. 8. 2000)
je bila sklenjena s podjetjem Komunalna
operativa d.d., Povšetova 8, 1000 Ljublja-
na, kot najugodnejšim na javnem razpisu.

Dela pri obnovi kanala so nadaljevanje
del iz leta 2001. Dela na gradbišču so
zaključena. Pogodbena vrednost je prese-
žena zaradi:

a) dodatnih stroškov asfalterskih del ce-
stišča po zahtevah upravljalca cestišča –
vrednost del je bila v ponudbenem predra-
čunu precej manjša kot so bili dejanski
stroški,

b) vodovodno omrežje, ki je bilo zame-
njano je za ca. 30 m daljše kot je bilo
predvideno po projektu.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 8. 11. 2002.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija

d.o.o., Ljubljana

Št. 329 Ob-81154
1. Naročnik: Centralna čistilna naprava

Domžale-Kamnik d.o.o., Domžale.
2. Naslov naročnika: Študljanska 91,

1230 Domžale, tel. 01/724-65-00, faks
01/722-04-90.

3. Datum izbire: 10. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija starega
plinohrama v silos za gnilo vodo in fil-
trat, na lokaciji Centralne čistilne naprave
Domžale-Kamnik.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, kakovost
materialov, opreme in izvedbe, garancija,
reference, datum začetka in končanja del,
plačilni pogoji. Izvajalec je bil izbran na
podlagi najnižje cene, ponujene solidne
kvalitete opreme in izvedbe, ter danih
garancij.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Be-
žigrad, Podmilščakova 24, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 39,632.758
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 19.387.545 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 45.756.980 SIT, 39.632.758 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 36-37 z dne 26. 4. 2002,
Ob-68127.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Centralna čistilna naprava
Domžale-Kamnik d.o.o.

Ob-81181
1. Naročnik: Občina Beltinci, Komuna

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

Mladinska 2, 9231 Beltinci; Komuna Bel-
tinci, d.o.o., Mladinska 2, 9231 Beltinci.

3. Datum izbire: 23. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja transforma-
torske postaje za črpališče Hraščica in
vključitev transformatorske postaje vi-
sokonapetostno in nizkonapetostno
omrežje v črpališču Hraščica v k.o. Gan-
čani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena ob
priznanju usposobljenosti ponudnika na
podlagi dokumentacije iz razpisne doku-
mentacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elsa Gornja Radgona
d.o.o. Šlebingerjev breg 15, 9250 Gornja
Radgona.

7. Pogodbena vrednost: 13,181.700
SIT (z vključenim DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal pod izvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 13,926.048 SIT in 13,181.700
SIT.

11. Morebitne druge informacije v na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002

Občina Beltinci

Št. 42/02 Ob-81207
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

strstvo za promet-Direkcija RS za ceste.

2. Naslov  naročnika:  Tržaška  19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 2. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba del za gradnjo
križišča Medvode na Klancu
R1-211/0212 Jeprca – Ljubljana (Šen-
tvid).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska
56, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 382,818.329
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 408,994.424 SIT, 382,744.034
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 86/02 Ob-81208
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 7. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izdelava zapornega slo-
ja na regionalni cesti R1-21 odsek
1162 Trebnje – Mokronog.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: CGP, d.d., Ljubljan-
ska 47, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 18,985.875
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišjein najnižje po-

nudbe: 49,604.240 SIT, 28.013.326 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 43/02 Ob-81209
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 24. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
R1-214 odsek 1156 skozi Stari Log.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska
56, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 49,340.111
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 49,995.475 SIT, 49,340.111 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 45/02 Ob-81210
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 11. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev ceste
R3-615/5740 skozi Bilje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova
Gorica d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova
Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 199,287.290
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 209,982.063 SIT, 199,287.290
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 50/02 Ob-81211
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 11. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev cest
R3-615/5736 Vogrsko – Volčja Draga.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipav-
ska c. 3, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost: 191,331.028
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 200,526.497 SIT, 191,331.028
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 52/02 Ob-81212
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 13. 8. 2002.
4. Vrsta  in  obseg  dodeljenih  gra-

denj  ter  kraj  izvedbe:  izdelava  proti-
prašne zaščite na cesti pri cerkvi Stru-
ge-Smuka.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljub-
ljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 28,881.456
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 30,907.200 SIT, 28,881.456 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 56/02 Ob-81213
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 24. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
G1-6/0343 Ilirska Bistrica – Jelšane.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: CPK, d.d., Ulica 15.
maja 14, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 65,848.562
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 74,668.479 SIT, 65,848.562 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 58/02 Ob-81214
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 26. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izdelava protiprašne za-
ščite na cesti R-905 Mrzli – Studenec –
Jereka.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj
d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 23,949.762
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 28,627.172 SIT, 28,605.233 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 60/02 Ob-81215
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 13. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
R1-230/1310 v Ljutomeru (Jeruzalem-
ska cesta).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Asfalti, d.o.o., Ptuj,
Svržnjakova 13, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 29,931.583
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 33,497.034 SIT, 29,931.583 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 64/02 Ob-81216
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

strstvo za promet-Direkcija RS za ceste.

2. Naslov  naročnika:  Tržaška  19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 29. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: nadomestni objekt čez
kanal Mure pri Sladkem vrhu na cesti
R2-438, odsek 1306 v km 7.750.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gradis NG Maribor,
Lavričeva 3, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 69,632.881
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 101,930.086 SIT, 69,632.881
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 69/02 Ob-81217
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 13. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija plazu Marko
na cesti R1-221/1221 Trovlje-Hrastnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Rafael, d.o.o., Sav-
ska c. 24, 8290 Sevnica.

7. Pogodbena vrednost: 36,715.080
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 52,994.455 SIT, 36,715.080 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 70/02 Ob-81218
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 27. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
RT-912/3105 Novaki – Cerkno od km
7.250 do km 9.750.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova
Gorica d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova
Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 29,269.498
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 31,037.052 SIT, 29,269.498 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 76/02 Ob-81219
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 9. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev ceste
G1-5/1258 Pameče – Troblje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Mari-
bor d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 108,052.463
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 115,232.259 SIT, 86,346.202
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 84/02 Ob-81220
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 21. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izdelava zapornega slo-
ja na glavni cesti G2-107, odsek 1276
Podplat – Rogatec (obvoznica Rogaška
Slatina).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje
d.d., Lava 42, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 58,685.857
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 59,917.860 SIT, 58,685.857 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 88/02 Ob-81221
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 7. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preplastiev na glavni
cesti Rašica-Žlebič.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska
56, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 33,346,838
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 35,989.686 SIT, 33,346.838 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 107/02 Ob-81222
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 5. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba križišča Suha
na cesti R1-210 odsek 1078 od km
0.720 do km 0.770.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj
d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 26,247.171
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 29,975.611 SIT, 26,247.171 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 105/02 Ob-81223
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 30. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija propusta čez
potok v Trebiji na R1-210/1111.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova
Gorica d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova
Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 49,146.935
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 74,008.926 SIT, 49,146.935 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 108/02 Ob-81224
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 30. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija propusta čez
potok Dugo v Neblem na cesti
R2-402/1045.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova
Gorica d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova
Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 29,383.164
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 30,763.140 SIT, 29,383.164 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 109/02 Ob-81225
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
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3. Datum izbire: 30. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija propusta čez
potok Ična v Klenovem na cesti
R1-221/1222.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje
d.d., Lava 42, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 42,082.135
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 44,438.934 SIT, 42,082.135 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 110/02 Ob-81226
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 26. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova ceste
R2-429/1245 Višnja vas – Dobrna –
preplastitev.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje
d.d., Lava 42, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 55,509.864
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 55,821.868 SIT, 55,509.864 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 112/02 Ob-81227
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 19. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija kamnitega
podpornega zidu na cesti
R2-204/1013 Dornberk-Štanjel od km
7.040 do km 7.100.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova

Gorica d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova
Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 33,970.076
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 36,001.751 SIT, 33,970.076 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 113/02 Ob-81228
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 26. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
Šmarje – Dragonja G1-11/1062.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: CPK d.d., Ulica 14.
maja, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 37,988.643
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 40,860.158 SIT, 37,988.643 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 114/02 Ob-81229
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 25. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
R1-204/1016 Dutovlje – Sežana od km
4+200 do km 4+950.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: CPK d.d., Ulica 14.
maja, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 30,326.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 32,309.655 SIT, 30,326.000 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: 8. 11. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 115/02 Ob-81230
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 02. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: zavarovanje cestnih
brežin “RENKE“ na cesti G2-108/1183
Litija – Zagorje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: PUH Ljubljana d.d.,
Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 37,988.643
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 40,860.158 SIT, 37,988.643 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 116/02 Ob-81231
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 19. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preplastitev na regio-
nalni cesti R1-221 odsek 1221 Trbov-
lje – Hrastnik od km 5+400 do km
6+000.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo  dodeljeno:  Cestno  podjetje
Ljubljana  d.d.,  Stolpniška  10,  1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 28,146.481
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 30,111.624 SIT, 28,146.481 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
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Št. 117/02 Ob-81232
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 20. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
R2-445/0349 Senožeče-Sežana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: CPK d.d., Ulica 15.
maja 14, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 32,411.387
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 33,923.510 SIT, 32,411.262 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 118/02 Ob-81233
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 18. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: modernizacija regional-
ne ceste R3-609, odsek 1066 Čepo-
van – Most na Soči.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova
Gorica d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova
Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 55,538.321
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 58,798.686 SIT, 55,538.321 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 119/02 Ob-81234
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 1. 10. 2002.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
R1-213/1366 Pudob – Babno Polje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Joint Venture: SCT,
d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana in Ce-
stno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška 10,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 114,778.851
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 212,672.732 SIT, 198,472.036
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 120/02 Ob-81235
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 1. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
R1-218/1214 Suhor-Stara Lipa.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: CGP d.d., Ljubljan-
ska 47, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 54,877.482
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 63,014.739 SIT, 54,877.482 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 121/02 Ob-81236
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 26. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
H1/0221 Trebnje–Karteljevo od km
9.480 do km 10.200 in od km 13.625
do 14.247.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: CGP d.d., Ljubljan-
ska 47, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 103,517.957
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 119,868.962 SIT, 103,517.957
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 123/02 Ob-81237
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 26. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev ceste skozi
Šoštanj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje
d.d., Lava 42, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 73,510.314
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 75,998.622 SIT, 73,510.314 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 124/02 Ob-81238
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 26. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev dvojnega križi-
šča na cesti G2-106/0260 od km
0.000 do km 0.200.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljub-
ljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 429,049.373
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 465,235.154 SIT, 429,049.373
SIT.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 125/02 Ob-81239
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 4. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preplastitev ceste Raz-
križje – Stročja vas R3-726/1322.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Mur-
ska Sobota d.d., Lendavska 64, 9000 Mur-
ska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 46,410.804
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 48,966.727 SIT, 46,410.804 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 128/02 Ob-81240
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 1. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: modernizacija regional-
ne ceste R3-601 odsek 7507 Borjana
– Robidišče.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipav-
ska cesta 3, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost: 64,490.497
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 67,643.795 SIT, 64,490.497 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 130/02 Ob-81241
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 30. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev pločnikov in
osvetlitev križišča v Majšperku.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj
d.d., Zagrebška 49 a, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 21,202.307
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 34,412.503 SIT, 21,202.307 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 131/02 Ob-81242
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 25. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev in semaforiza-
cija križišča v Lenartu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Mari-
bor d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 41,668.659
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 45,708.419 SIT, 41,668.660 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 141/02 Ob-81243
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 21. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izdelava zapornega slo-
ja na regionalni cesti R3-679 odsek
3909 Breg – Sevnica Brestanica (skozi
Sevnico).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: CGP d.d., Ljubljan-
ska 47, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 35,638.067
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 39,152.140 SIT, 35,638.067 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 62 Ob-81248
1. Naročnik: Snaga Javno podjetje,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,

1104 Ljubljana, telefaks 01/477-96-98,
tel. 01/477-96-00.

3. Datum izbire: 29. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: postavitev in priključitev
tretjega plinskega motorja z generator-
jem na odlagališču Barje v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik ni izbral izvajalca,
ker ni bila predložena nobena pravilna po-
nudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: naročilo ni bilo oddano.
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: /
Snaga Javno podjetje d.o.o.

Ob-81256
1. Naročnik: J.P Komunala Koper

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

6000 Koper.
3. Datum izbire: 7. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba kanalizacije in
vodovoda v Markovi ul. v Bertokih-vzho-
dni del.

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
naročilo dodeljeno: Grafist d.o.o., Koper,
Ankaranska c. 5c, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 55,398.461,89
SIT
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3. Datum izbire: 5. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: popravilo

poškodovanih vodilnih reber na MS izo-
lacijskih ventilih v skladu z 10CFR50
App.B. v času remonta 2003 v NEK.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila na podlagi
3. točke 110. člena ZJN-1. Odgovornost in
izvršitev celotnega obsega del je dodeljena
originalnem proizvajalcu izolacijskih venti-
lov.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Weir Valves & Controls
Inc. (Atwood and Morrill Comp.) 285 Canal
Street, Salem, MA, USA.

7. Pogodbena vrednost: USD 200.000.
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: 6. 11. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-80936
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 – Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kana-

lizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 – Celje, tel. 03/42-50-300, faks
03/42-50-310, e-mail: vodovod-kanaliza-
cija@vo-ka-celje.si.

3. Datum izbire: 24. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: strojno či-

ščenje kanalizacije, ki obsega:
1. izpiranje z visokim pritiskom,
2. črpanje izpranih usedlin in odvoz,
3. prevoz in predelava ali prevoz in de-

poniranje izčrpanih usedlin v skladu s pred-
pisi o ravnanju z odpadki (Ur. l. SRS, št.
84/98).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik v 1. fazi omejene-
ga postopka ni pridobil dveh pravilnih po-
nudb, zato postopek oddaje javnega naro-
čila po omejenem postopku zaključuje.

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: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 83 z dne 27. 9.
2002, Ob-77887.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 11. 2002.

Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o., Celje

Št. 3350-15/2002/34 Ob-80971
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za informacijsko družbo.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1508 Ljubljana.
3. Datum izbire: 13. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izbor lokacij

za sodelovanje pri projektu e-šola.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
Merila:
– dostopnost, urejenost in velikost pro-

stora za vzpostavitev t.i. e-učilnice v okviru
zavoda;

– vsebina načrta dejavnosti, ki se bodo
izvajale v okviru projekta e-šola;

– dosedanje izkušnje zavoda v okviru
mednarodnih on-line projektov, izobraževa-
nja odraslih, projekta odprta šola ipd.;

– oddaljenost od ostalih e-šol;
– velikost kraja.
Na podlagi razpisne dokumentacije ter

ocene ponudbe je mogoče zaključiti, da je
glede na zahteve iz razpisne dokumentaci-
je, 11 ponudb ustreznih.

6. Izbrane lokacije:
Osnovna šola Velika Nedelja,
Gimnazija Jurija Vege Idrija,
Gimnazija Novo mesto,
Osnovna šola Gorje,
Osnovna šola Toneta Okrogarja Zagorje,
Osnovna šola Bovec,
Dvojezična srednja šola Lendava,
Osnovna šola Franja Malgaja,
Osnovna šola Hruševec,
Osnovna šola Vič,
Gimnazija Jesenice,
Gimnazija Ravne na Koroškem.
7. Pogodbena vrednost:
Celoten projekt 60,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 24.
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: 7. 11. 2002.
Republika Slovenija,

Ministrstvo za informacijsko družbo

Št. 3350-18/2002-15 Ob-80972
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za informacijsko družbo.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1508 Ljubljana.
3. Datum izbire: 8. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzpostavi-

tev lokacij spletnih kavarn v sodelova-
nju z zainteresiranimi lokalnimi sku-
pnostmi za leto 2002.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

Merila:
– lokacija prostora,
– število prebivalcev kraja,
– bližina in število drugih javno dosto-

pnih točk do Interneta,

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. 40103-1/01 Ob-80924
1. Naročnik: Ministrstvo za kulturo, Upra-

va RS za kulturno dediščino.
2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/251-32-87, faks
01/251-31-20.

3. Datum izbire: 28. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: prenova in-

formacijske podpore za vodenje zbirne-
ga registra kulturne dediščine na repu-
bliški in regionalni ravni - dodatna dela.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo odda-
no po postopku s pogajanji brez predhodne
objave na podlagi 1.a točke 97. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: INFO rešitve d.o.o., Uli-
ca bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,435.000 SIT
brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,435.000 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 5. 11. 2002.
Ministrstvo za kulturo

Uprava RS za kulturno dediščino

Št. 7629/765 Ob-80935
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.
07/48-02-305; e-mail: vladislav.nies-
sner@nek.si.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 6,051.497 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: najvišja ponudba: 59,917.407,90;
najnižja ponudba 55,398.461,89 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 11. 2002

Komunala Koper d.o.o. – s.r.l.
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– frekventnost oziroma predvidena fre-
kventnost lokacije na dan.

Na podlagi razpisne dokumentacije ter
ocene ponudbe je mogoče zaključiti, da so
ponudbe (5) ustrezne, glede na zahteve iz
razpisne dokumentacije.

6. Ime in naslov, katere lokacija je iz-
brana:

Mestna občina Celje,
Mestna občina Koper,
Mestna občina Maribor,
Mestna občina Ptuj,
Mestna občina Velenje.
7. Pogodbena vrednost: celoten projekt

25,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
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: 7. 11. 2002.
Republika Slovenija,

Ministrstvo za informacijsko družbo

Št. RTV 031/2002 Ob-80973
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: prenova po-

slovnih procesov RTV Slovenija.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: javno naročilo je bilo razve-
ljavljeno na podlagi sklepa Državne revizij-
ske komisije.

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 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: 7. 11. 2002.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod

Št. 4803 Ob-80990
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško,

d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrar-

na Krško, d.o.o. (NEK); Vrbina 12; 8270 Kr-
ško, faks 7-4921-528, tel. 07-4802-327,
e-mail: jasna.bozic-pavlic@nek.si.

3. Datum izbire: 25. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: storitev po-

pravila mesta puščanja v bazenu za iz-
rabljeno gorivo v NEK.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila na podlagi
4. točke 110. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Underwater Construction
Corporation, 110 Plains Road, P.O.Box
699, Essex, CT 06426-0699, ZDA.

7. Pogodbena vrednost: 217.600 USD.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 248.100 USD, 217.600 USD.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 7. 11. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-81045
1. Naročnik: Zdravstveni dom Slovenska

Bistrica.
2. Naslov naročnika: Partizanska ulica

30, 2310 Slovenska Bistrica.
3. Datum izbire: izbira ni bila opravlje-

na, ker naročnik ni prejel dveh pravilnih po-
nudb.

4. Vrsta in obseg storitev: zobotehnič-
ne storitve standardne in nadstandar-
dne.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

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 po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 8. 11. 2002.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Št. 260-1/02-17 Ob-81197
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.

Franca Derganca“ Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13a,

5290 Šempeter pri Gorici.
3. Datum izbire: 18. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: tehnološka

obnova procesa sterilizacije v centralni
sterilizaciji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena in tehnične lastnosti,
skladno z razpisno dokumentacijo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Medistar d.o.o., Stegne
21, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,500.000
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,531.240 SIT z DDV in 15,500.000
SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 8. 11. 2002.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca Nova Gorica

Št. 3310-13/2002ZP7-0202 Ob-81202
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet.

2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52, el. naslov:dzp-info@gov.si.

3. Datum izbire: 30. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje

javne železniške infrastrukture.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
Merila:
– višina premije – 20 točk,
– vsebina zavarovalnih pogojev – 20

točk,
– plačilo odškodnine ali zavarovalnine –

10 točk,
– reference ponudnika – 40 točk,
– standardi ISO 9000 – 10 točk.
Najugodnejši ponudnik je bil izbran na

podlagi pogajanj.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav d.d.
7. Pogodbena vrednost: 479,969.153

SIT – brez odbitne franšize (z davkom na za-
varovalne posle).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: ena.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: Ur. l. RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001,
Ob-55867.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 9. 2002.

Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet

Maribor

Št. 1633/02 Ob-81201
1. Naročnik: Zavod Republike Sloveni-

je za obvezne rezerve nafte in njenih deri-
vatov.

2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-87,
01/534-66-75, e-mail: v.jamnik@zord.org.

3. Datum izbire: 4. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje

naftnih derivatov (109.500 m3) proti ri-
ziku požara, potresa, lekaže, uničenja
blaga in kraje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav, Mi-
klošičeva 19, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 16,280.188,41
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,251.032 SIT, 16,280.188,41 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
25 z dne 6. 4. 2001, Ob-46291.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 11. 2002.

Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte

in njenih derivatov

Št. 90505-6/2002-8 Ob-81044
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34.

3. Datum izbire: 4. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje ve-

getacije in zagotavljanje vidnosti na dr-
žavni meji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena storitve do 70 točk,
– kvalifikacije ponudnika in podizvajalcev

do 30 točk (število ekip do 10 točk, primer-
nost in količina tehnične opreme do 20
točk).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Agroles d.o.o., Luže 18,
4212 Visoko.

7. Pogodbena vrednost: 7,098.936
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 20,280.820 SIT (z DDV),
7,098.936 SIT (z DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 17123-03-403-8/2002 Ob-81073
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: 25. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet jav-

nega naročila je cenitev nepremičnin, in
sicer zajema dva sklopa:

– sklop 1: Cenitev 1,5-sobnega stano-
vanja v Kopru;

– sklop 2: Cenitev 1,5 sobnega stano-
vanja v Ljubljani;

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 premičnin (prevozni sredstev, opreme
poslovnih prostorov in stanovanj) je na po-
vabilo k oddaji ponudbe prispelo 5 pravo-
časnih in pravilnih ponudb. Naročnik je po-
nudbe ocenil na osnovi merila “cena“, ki je
v skladu z razpisno dokumentacijo in v zve-
zi s tretjim odstavkom 19. člena ZJN-1 edi-
no merilo ter po posameznih sklopih izbral
najcenejšo ponudbo kandidata, kot je na-
vedeno v 6. točki te objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: za oba sklopa: Andrej Ko-
cuvan, Prešernova 11, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost za oba sklopa je 90.000 SIT –
skupna bruto cena.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
Za sklop 1: 80.500 SIT – po skupni

bruto ceni, 55.000 SIT – po skupni bruto
ceni.

Za sklop 2: 80.000 SIT – po skupni
bruto ceni, 35.000 SIT – po skupni bruto
ceni.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: povabilo k oddaji ponudbe je bilo
poslano z dne 3. 6. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 11 z dne 11. 2. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 11. 2002.

Ministrstvo
za notranje zadeve

Št. 311-36/2002 Ob-81075
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

1000 Ljubljana, tel. 01/47-87-400 telefaks
01/47-87-422.

3. Datum izbire: 11. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava štu-

dije Medsebojni vplivi energetskih ob-
jektov ob in na reki Savi z vidika toplot-
ne obremenitve Save.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila, na podlagi katerih je
bil izbran najugodnejši ponudnik so bila:

1) ponudbena cena,
2) rok izvedbe storitve.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: IBE, d.d., svetovanje, pro-
jektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 35,760.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,800.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročilo je bilo oddano po postopku

s pogajanji brez predhodne objave skladno
z 2. točko prvega odstavka 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: 6. 11. 2002.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Št. 350-05-1/2002 Ob-81076
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

1000 Ljubljana, tel. 01/47-87-400 telefaks
01/47-87-422.

3. Datum izbire: 11. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava štu-

dije Energetski vidiki variantnih lokacij
HE Mokrice kot zadnje slovenske HE v
verigi HE na spodnji Savi.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila, na podlagi katerih je
bil izbran najugodnejši ponudnik so bila:

1) ponudbena cena,
2) rok izvedbe storitve.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: IBE, d.d., svetovanje, pro-
jektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 26,040.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 21,700.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji brez predhodne objave skladno
z 2. točko prvega odstavka 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: 6. 11. 2002.

Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

Št. 36/2002 Ob-81082
1. Naročnik: Javno podjetje Vodo-

vod-Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna cesta

90, 1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58/08-302.

3. Datum izbire: 10. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje ge-

odetskih del za potrebe katastra JP Vo-
dovod – Kanalizacija.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je oddano z
neposredno pogodbo na podlagi 110. čle-
na Zakona o javnih naročilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: LGB d.d., Cankarjeva
1/IV, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
22.000,000.000 SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
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10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija
d.o.o.

Št. 13/2002 Ob-81147
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava RS, Šmar-
tinska 55, 1000 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-27-00, faks 01/478-27-43.

3. Datum izbire: 22. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: standardna

programska oprema za potrebe Davčne
uprave RS; MS SQL Server 2000 Enter-
prise OLP NL 1 Processor License; MS
SQL Server 2000 Standard OLP NL 1
Processor License (2 licenci); MS SQL
Server 2000 Enterprise English Disk Kit;
MS SQL Server 2000 Standard English
Disk Kit.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za izbor najugodnej-
šega ponudnika je bila najnižja cena. Naro-
čilo je bilo oddano ponudniku, ki je ponudil
najnižjo ceno.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Skupina Atlantis d.o.o.,
Parmova 51, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 37,364.202
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 37,737.780 SIT, 37,364.202 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: OM-
PO.IT-8/2001, Uradni list RS, št. 63-64 iz
dne 3. 8. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 08/2002 Ob-81148
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava RS, Šmar-
tinska 55, 1000 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana; tel.
01/478-27-00, faks 01/478-27-43.

3. Datum izbire: 16. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: postavitev

sistema za nadzor informacijske tehno-
logije za potrebe Davčne uprave Repu-
blike Slovenije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna cena razpisanih sto-
ritev in sistemske programske opreme na

Javni razpisi

Ob-81067

Obvestilo o razpisu za izbiro izvajalca
storitev

PRIMe – Primorsko podjetništvo
Krepitev konkurenčnosti MSP na

Primorskem skozi sodelovanje in z
vzpostavitvijo mrež

Slovenija Občine Goriške in Obalno –
Kraške statistične obmejne regije in
Občina Kranjska Gora iz Gorenjske

statistične regije
1. Sklic na objavo: EuropeAid/114342/

D/SV/Sl
2. Vrsta razpisa: Mednarodni postopek z

omejitvijo.
3. Program: Phare.
4. Financiranje: Phare, PRIM-e

SI0211.01.
5. Pogodbena  institucija:  Pospeševalni

center  za  malo  gospodarstvo,  Dunajska
156/VIII,  1000  Ljubljana,  Slovenija;
telefon: ++ 386 1 589 18 39; faks
++ 386 1 589 18 18.

Vsebina pogodbe
6. Vrsta pogodbe: tehnična pomoč.
7. Opis pogodbe: tehnična pomoč naj bi

zagotovila za skupino lokalnih ekspertov iz-
vedbo usposabljanja na delovnem mestu,
le-ti pa naj bi nato zagotovili nadaljnjo po-
moč MSP (malim in srednje velikim podje-
tjem) pri vzpostavljanju grozdov (klastrov) in
mrež ter pri pripravi in izvedbi skupnih pro-
jektov iniciranih preko grozdov (klastrov). Z
uporabo kombiniranega pristopa – vertikal-
no povezovanje aktivnosti dodane vredno-
sti, primarnih in podpornih – otipljivih in ne-
otipljivih, ter horizontalno z dopolnjevanjem
proizvodov / storitev, bo vzpostavljen pilotni
grozd (pilotni klaster). Opisana pristopa po-
dajata najboljšo vrednost za kupce / upora-
bnike ter najučinkovitejšo ekonomijo obse-
ga in dosega, kar povečuje konkurenčne
prednosti grozdov (klastrov), kot skupin pre-
danih k izvajanju aktivnosti. Ciljna skupina in
glavni koristniki so MSP (z do 50 zaposleni-
mi) iz izbranih proizvodnih in drugih sektor-
jev, ki bodo imeli možnost izkoristiti sodelo-
vanje vzpostavljeno z drugimi MSP na slo-
vensko – italijanskem obmejnem območju
in dostop do boljših podjetniških podpornih
storitev (raziskave in inovacije, razvoj člove-
ških virov in promocija trženja). Posebna
pozornost bo dana vzpostavljanju partner-
stev med univerzami, raziskovalno – razvoj-
nimi centri in MSP na obeh straneh meje, z
namenom spodbuditi oblikovanje mreže lo-
kalnih grozdov (lokalnih klastrov) in nuditi
pomoč pri prenosu inovativnih procesov in
/ ali proizvodnih tehnologij v MSP.

8. Število in imena sklopov: delitev v
sklope ni predvidena.

9. Višina razpisanih sredstev: EUR
700.000.

10. Obseg dodatnih storitev.
Pogoji za prijavo
11. Ustreznost ponudnikov.
Na razpis se lahko, pod enakimi pogoji,

prijavijo fizične in pravne osebe s sedežem
v državah članicah EU in državah ter obmo-

osnovi v ponudbi dane specifikacije, refe-
rence o že postavljenih podobnih sistemih,
opis in ustreznost tehnične rešitve, delov-
ne izkušnje in specialistična znanja kadrov,
garancijsko vzdrževanje. Pravilne ponudbe
so bile vrednotene po merilih določenih v
RD. Kot kriterij za izbor najugodnejšega
ponudnika je naročnik določil razmerje
med številom doseženih točk ponudnika in
ponudbeno ceno. Za vsakega ponudnika
se je izračunal faktor tako, da se je cena
delila s številom dodeljenih točk na tretjo
decimalno mesto. F= cena/vsota točk. Bo-
ljši ponudnik je bil tisti, ki je imel najnižji
faktor F. Nepravilnih ponudb naročnik ni
ocenjeval.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ITS Intertrade Sistemi
d.o.o., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 67,663.343
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 103,146.259 SIT; 67,663.343
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 16/16-02 Ob-81192
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/33-21-095.

3. Datum izbire: 2. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba GOI

del za adaptacijo prostorov pljučnega
oddelka po sklopih:

I. gradbena dela,
II. obrtniška dela,
III. strojne instalacije,
IV. elektro instalacije.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Vingrad d.o.o., Smrečni-
kova 40, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 172,322.627,62
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5 (od tega
ena nepravilna).

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 199,732.000,80 SIT, 172,322.627,62
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 8. 11. 2002.

Splošna bolnišnica Novo mesto
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čjih regij, ki sodijo v okrilje pristojnosti ured-
be ali drugih specifičnih instrumentov pro-
grama, ki je vir financiranja te pogodbe (glej
tudi točko 28).

12. Prijava
Prijavijo se lahko vse fizične in pravne

osebe (kot navedeno v točki 11) samostoj-
no ali povezane v konzorcije.

Konzorcij je lahko stalna, pravno-formal-
no ustanovljena skupina ali pa skupina, ki je
bila neformalno ustanovljena posebej za na-
men tega javnega razpisa. Vsi člani konzor-
cija (npr.: nosilec in vsi ostali partnerji) so
solidarno odgovorni naročniku – podpisni-
ku pogodbe.

Prijava neustrezne fizične ali pravne
osebe (kot navedeno v točki 11) bo avto-
matično zavržena. Če je neprimerna fizič-
na ali pravna oseba član konzorcija, bo
posledično zavržena celotna vloga konzor-
cija.

13. Število prijav
Kandidati (vključno s podjetji v okviru

iste pravne skupine, ostali člani konzorcija
in podizvajalci) se lahko na razpis prijavijo
samo z eno vlogo, ne glede na obliko prija-
ve (kot posamezniki ali kot nosilci ali kot
partnerji v konzorciju). V primeru, da fizič-
na ali pravna oseba vloži več kot eno vlogo
(samostojno ali kot del skupne prijave), bo-
do iz nadaljnjega postopka izločene vse
vloge, v katerih sodeluje ta fizična ali prav-
na oseba.

14. Prepoved medsebojnega povezova-
nja ponudnikov uvrščenih v ožji izbor (Short
listed).

Katerakoli ponudba, ki jo bo poslal po-
nudnik, ki ni prišel v ožji izbor, bo izločena
iz nadaljnjega postopka izbire ponudnika.
Ponudniki, ki so prišli v ožji izbor za namen
te pogodbe, se med seboj ne smejo zdru-
ževati ali izbrati za svoje podizvajalce dru-
ga podjetja, ki so se tudi uvrstila v ožji
izbor.

15. Razlogi za izločitev
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti izja-

vo, da ne sodijo v nobeno izmed kategorij,
navedenih v poglavju 2.3 v “Manual of In-
structions for External relations contracts“
(dostopno na spletni strani: http://euro-
pa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).

16. Pogodbe s podizvajalci
Pogodbe s podizvajalci niso dovoljene.
17. Število kandidatov uvrščenih v ožji

izbor
Na podlagi prejetih vlog, bo k predložitvi

ponudb za izvedbo projekta povabljenih naj-
manj 4 in največ 8 kandidatov.

Okvirni potek razpisnega postopka
18. Predvideni datum povabila kandida-

tom, uvrščenim v ožji izbor: 1,5 meseca po
objavi razpisa.

19. Predvideni datum podpisa pogod-
be: januar 2003.

20. Čas trajanja pogodbe in možnost
podaljšanja: 24 mesecev.

Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika

21. Kriteriji za uvrstitev v ožji izbor
1) Ekonomski in finančni položaj kan-

didatov (temelji na 3. točki obrazca za pri-
javo):

(a) Skupni letni promet kandidata mora v
obdobju preteklih treh let presegati dvakrat-

no vrednost razpisanega zneska (v primeru
prijave konzorcija bo predmet evalvacije no-
silec konzorcija).

2) Strokovna usposobljenost kandida-
tov (temelji na točkah 4 in 5 obrazca za
prijavo):

(a) Najmanj 10% zaposlenega kadra kan-
didatov dela na področju povezanem s to
pogodbo.

3) Tehnične  sposobnosti  kandidatov
(temelji  na  točkah  5  in  6  obrazca  za
prijavo):

(a) Kandidati so v zadnjih treh letih izve-
dli najmanj 1 projekt na tem vsebinskem
področju.

(b) Izkušnje v drugih državah članicah
EU in državah Srednje in Vzhodne Evrope
na projektih s podobno vsebino.

22. Kriteriji za končni izbor izvajalca sto-
ritev

Kriteriji za končni izbor izvajalca storitev
bodo natančno opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji, ki bo priložena vabilu k prijavi za
ponudbo in bo poslana kandidatom, uvr-
ščenim ožji izbor.

Prijava
23. Rok za oddajo prijav: 9. december

2002, ob 16. uri po srednjeevropskem ča-
su. Vse kasneje prispele prijave bodo izlo-
čene.

24. Oblika prijave in zahtevani podatki
Prijave morajo biti predložene na stan-

dardnem prijavnem obrazcu (na voljo na
internetnem naslovu: http://europa.eu.int/
comm/europeaid/index_en.htm).

Oblika prijave in navodila za izpolnjeva-
nje morajo biti natančno upoštevana.

Prijave, ki ne bodo izpolnjene v skladu z
navodili bodo izločene iz nadaljnjega po-
stopka. Vsa dodatna dokumentacija (brošu-
re, dopisi, itd.), poslana v prijavi, ne bo
upoštevana.

25. Oddaja prijav
Prijave morajo biti posredovane izključ-

no podpisniku pogodbe, in sicer:
– s priporočeno pošto na naslov: Po-

speševalni center za malo gospodarstvo,
Dunajska 156/VIII, 1000 Ljubljana, Slove-
nija,

– ali  osebno  (vključno  z  dostavo
preko  kurirja)  neposredno  podpisniku
pogodbe, ki bo izdal potrdilo z navedbo
datuma in ure prejema, in sicer na naslov:
Pospeševalni center za malo gospodar-
stvo, Dunajska 156/VIII, 1000 Ljubljana,
Slovenija.

Naziv pogodbe in sklicna številka obja-
ve (glej točko 1) morata biti vidno označe-
na na ovojnici, ki vsebuje prijavo. Oba po-
datka morata biti navedena tudi pri vsakem
nadaljnjem dopisovanju s podpisnikom po-
godbe.

Prijave, posredovane na kakršenkoli dru-
gačen način ne bodo upoštevane.

26. Dodatne informacije: razpis je pogo-
jen s podpisom Finančnega memorandu-
ma.

27. Datum objave napovedi razpisa: 16.
august 2002.

28. Pravna podlaga: Council Regulation
(EEC) No. 3906/89 on Economic aid to
certain countries of Central and Eastern Eu-
rope, as amended.

Pospeševalni center za
malo gospodarstvo

Ob-81068

Service Procurement Notice
PRIMe – Primorska enterprise

Strengthening the SME
competitiveness in the Primorska

region through networking and
co-operation

Republika Slovenia Municipalities in
the Goriška and Obalno – Kraška
statistical border regions and the

municipality of Kranjska Gora in the
statistical region of Gorenjska

1. Publication reference: EuropeA-
id/114342/D/SV/Sl

2. Procedure: International restricted
tender

3. Programme: Phare
4. Financing: Phare, PRIM-e SI0211.01
5. Contracting Authority: Small Business

Development Centre, Dunajska 156/VIII,
1000 Ljubljana, Slovenia; phone: ++ 386 1
589 18 39; fax. ++ 386 1 589 18 18.

Contract specification
6. Nature of contract: Technical assi-

stance
7. Contract description
Technical assistance should provide

on-the–job training for the local team of
experts, who will further provide assistance
to SMEs on developing clusters and
networks as well as on developing and im-
plementing common projects initiated by the
clusters. In these respects, Pilots Cluster
will be created by using a combined appro-
ach, moving on both, vertical integration of
adding value activities, primary and suppor-
ting ones, tangible and intangible ones, and
horizontal ones by complementing pro-
ducts/services. The two moves are being
addressed to get the best Value for Custo-
mers/Users and the most efficient econo-
mies of scale and scope, boosting up the
highest Clusters’ competitive advantages as
an acting committed group. The target gro-
up and main beneficiaries are SMEs, (with
up to 50 employed) in selected productive
and other sectors, which will benefit thro-
ugh co-operation established with other
SMEs in the Slovenian-Italian border regi-
ons and through access to better business
development support services (research
and innovation, human resources develop-
ment and market promotion). Special em-
phasis will be given to the creation of par-
tnerships between universities, R&D cen-
tres and small- and medium-sized enterpri-
ses on both sides of the border to stimulate
the creation of a local cluster framework
and to assist the transfer of innovative pro-
cess and/or product technologies in SMEs.

8. Numbers and titles of lots: No division
into lots is foreseen.

9. Maximum budget: EUR 700.000
10. Scope for additional services
Conditions of participation
11. Eligibility
Participation is open on equal terms to

all natural and legal persons of the Member
States and the countries and territories of
the regions covered and/or authorised by
the Regulation or other specific instruments
applicable to the programme under which
the contract is financed (see also point 28
below).
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12. Candidature
All eligible natural and legal persons (as

per item 11 above) or groupings of such
persons (consortia) may apply.

A consortium may be a permanent,
legally-established grouping or a grouping
which has been constituted informally for a
specific tender procedure. All members of
a consortium (ie, the leader and all other
partners) are jointly and severally liable to
the Contracting Authority.

The participation of an ineligible natural
or legal person (as per item 11) will result in
the automatic exclusion of that person. In
particular, if that ineligible person belongs
to a consortium, the whole consortium will
be excluded.

13. Number of applications
Candidates (including firms within the sa-

me legal group, other members of the sa-
me consortium, and sub-contractors) sho-
uld submit only one application for the cur-
rent contract [lot], whatever the form of par-
ticipation (as an individual candidate, or as
leader or partner of a consortium candida-
te). In the event that a natural and legal
person submits more than one application,
all applications in which that person has
participated will be excluded.

14. Shortlist alliances prohibited
Any tenders received from tenderers

comprising firms other than those mentio-
ned in the short-listed application forms will
be excluded from this restricted tender pro-
cedure. Short-listed candidates may not
form alliances or subcontract to each other
for the contract in question.

15. Grounds for exclusion
As part of the application form, candida-

tes must declare that they do not fall into
any of the categories listed in Section 2.3
of the Manual of Instructions for External
relations contracts (available from following
Internet address: http://euro-
pa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).

16. Sub-contracting
Sub-contracting will not be allowed.
17. Number of candidates to be short-li-

sted
On the basis of the applications recei-

ved, at least 4 and at most 8 candidates will
be invited to submit detailed tenders for this
contract.

Provisional timetable
18. Provisional date of invitation to ten-

der: 1,5 month after the tender is published.
19. Provisional start date of the con-

tract: January 2003.
20. Initial contract duration and possible

extension: 24 months.
Selection and award criteria
21. Selection criteria
1) Economic and financial standing of

candidate(s) [based on item 3 of the appli-
cation form]

(a) The total annual turnover for the last
three years must exceed two times the ma-
ximum budget of the contract. (in case of
consortium the leader will be evaluated)

2) Professional capacity of candidate(s)
[based on items 4 and 5 of the application
form]

(a) At least 10% of all permanent staff
working for the candidates currently work in
fields related to this contract.

3) Technical capacity of candidate(s) [ba-
sed on items 5 and 6 of the application form]

(a) In the past three years the candidate
carried out a minimum of 1 project related
to the objective of this project.

(b) Experience in other EU and CEC
countries on similar assignments.

22. Award criteria
As specified in the tender dossier an-

nexed to the letter of invitation to tender whi-
ch will be sent to short-listed candidates.

Application
23. Deadline for applications: Decem-

ber 9, 2002 at 16:00 Central European
time.

Any application received after this dea-
dline will not be considered.

24. Application format and details to be
provided

Applications must be submitted using the
standard application form (available from the
following Internet address: http://euro-
pa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm),
whose format and instructions must be
strictly observed.

Any application, which does not observe
these provisions will be automatically elimi-
nated. Any additional documentation (bro-
chure, letter, etc) sent with an application
will not be taken into consideration.

25. How applications may be submitted
Applications must be submitted exclusi-

vely to the Contracting Authority:
– EITHER by recorded delivery (official

postal service) to: Small Business Develop-
ment Centre, Dunajska 156/VIII, 1000 Ljub-
ljana, Slovenia.

– or hand delivered (including courier ser-
vices) directly to the Contracting Authority in
return for a signed and dated receipt to:
Small Business Development Centre, Dunaj-
ska 156/VIII, 1000 Ljubljana, Slovenia.

The Contract title and the Publication
reference (see item 1 above) must be clear-
ly marked on the envelope containing the
application and must always be mentioned
in all subsequent correspondence with the
Contracting Authority.

Applications submitted by any other me-
ans will not be considered.

26. Additional information: Tender is
conditional to the signing of financing me-
morandum.

27. Date of publication of contract fore-
cast: 16th August 2002.

28. Legal basis: Council Regulation
(EEC) No. 3906/89 on Economic aid to
certain countries of Central and Eastern Eu-
rope, as amended.

Small Business Development Centre

Št. 323-01/02 Ob-81257
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo gozdarstvo in prehrano, Veterinarska
uprava Republike Slovenije, objavlja na pod-
lagi prvega odstavka 66. člena Zakona o ve-
terinarstvu (ZVet, Uradni list RS, št. 33/01)

javni razpis
za dodelitev koncesij za opravljanje

osemenjevanja domačih živali na
območju Republike Slovenije

1. Koncendent: Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehra-
no, Veterinarska uprava Republike Sloveni-
je, Ljubljana, Parmova 53/II.

2. Predmet javnega razpisa je dodelitev
koncesij za opravljanje osemenjevanja do-
mačih živali na območju Republike Slove-
nije.

3. Začetek in trajanje koncesije: konce-
sija se sklene za dobo 10 let in začne z
dnem podpisa pogodbe med koncedentom
in nosilcem koncesije.

4. Pogoji: koncesionar mora imeti:
– verificirano veterinarsko ambulanto za

izvajanje javne veterinarske službe;
– opremo za osemenjevanje;
– evidenčne obrazce;
– šifro osemenjevalca;
– pogodbo oziroma predpogodbo z

osemenjevalnim centrom glede načina na-
bave semena.

5. Prijava: na razpis se lahko prijavijo
veterinarske organizacije, ki izpolnjujejo po-
goje za izvajanje dejavnosti javne veterinar-
ske službe.

Prijavi je treba priložiti:
– imena in priimke dr. vet. med. in vete-

rinarskih pomočnikov, ki so zaposleni v ve-
terinarski organizaciji in, ki bodo opravljali
osemenjevanje;

– kopijo izpisa iz delovne knjižice za de-
lavce;

– dokazila o izpolnjevanju pogojev glede
izobrazbe za dr. vet. med. (kopijo opravlje-
nega strokovnega oziroma državnega izpita
in licence) za veterinarske pomočnike pa
spričevalo o končani izobrazbi;

– zadnji celotni izpis iz sodnega registra,
ki ni starejši od 15 dni, za veterinarske or-
ganizacije, ki so organizirane po Zakonu o
gospodarskih družbah oziroma overjen pri-
glasitveni list za veterinarske organizacije,
ki so organizirane kot samostojni podjetniki.

6. Rok javnega razpisa: rok prijave je
odprt do 31. 12. 2003.

7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo vsak
prvi delovni dan v mesecu v prostorih VURS,
Parmova 53/II, z začetkom ob 10. uri.

Obravnavale se bodo vloge, prispele na
naslov iz 8. točke tega razpisa do vključno
15. dne v prejšnjem mesecu do 14. ure.
Ostale prijave se bodo obravnavale na pri-
hodnjih odpiranjih vlog.

Pri odpiranju smejo biti navzoči prijavite-
lji oziroma predstavniki prijaviteljev, če ima-
jo pisno pooblastilo.

8. Rok za vložitev vlog: prijavitelj pošlje
ali osebno prinese vlogo v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis – koncesi-
ja za opravljanje osemenjevanja“, na Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Ljubljana, Dunajska 56-58.

9. Merila: pri izboru bodo imeli prednost
prijavitelji, ki:

a) imajo za stranke ugodnejšo razporedi-
tev delovnega časa (sprejem naročil in izva-
janje osemenjevanja) in

b) zagotavljajo osemenjevanje najmanj
360 dni v letu.

10. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesi-
onarjev bodo prijavitelji obveščeni v roku
15 dni po odpiranju prispelih vlog.

Podrobnejše informacije so na voljo na
VURS, na tel. 01/300-13-09, vsak dan od
8. do 10. ure (kontaktna oseba Tatjana
Obal, dr. vet. med.).

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Veterinarska uprava RS
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Ob-81263 

Na podlagi 27. člena Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike programa razvoja 
podeželja 2000 – 2006 (SAPARD, (Uradni list RS, št. 107/01 in 74/02) v zvezi z Odlokom o 
višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike Programa razvoja podeželja 2000-2006 
(SAPARD) (Uradni list RS, št. 77/02), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja 
 

drugi javni razpis 
za zbiranje vlog za dodelitev nepovratnih sredstev iz programa SAPARD 

 
1. člen 

 
Ta javni razpis določa namene, za katere se dodelijo nepovratna sredstva iz programa 
SAPARD, upravičence in pogoje ter postopke za dodelitev nepovratnih sredstev iz programa 
SAPARD. 
 

2. člen 
 
UKREP ŠT. I: Naložbe v kmetijska gospodarstva 
 
 
I. PREDMET RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz programa SAPARD za 
investicije v kmetijska gospodarstva, ki prispevajo k izboljšanju njihove konkurenčnosti v 
skladu s predpisanimi zahtevami na veterinarsko-sanitarnem področju ter na področju 
varovanja okolja in zaščite živali. 
Za ta namen se iz proračuna RS namenijo nepovratna sredstva: 
- s proračunske postavke 1347 SAPARD – lastna udeležba v višini  409.441.482 SIT in 
- s proračunske postavke 1346 SAPARD – tuja donacija v višini  818.882.963 SIT. 
 
II. UPRAVIČENCI 
 
Upravičenec za dodelitev nepovratnih sredstev po tem razpisu je kmetijsko gospodarstvo, ki 
je lahko fizična oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, za katerega 
lahko vloži vlogo pooblaščeni nosilec kmetijskega gospodarstva. 
 
Če kot upravičenec nastopa kmetija (fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik), 
mora nosilec kmetijskega gospodarstva vlogi priložiti tudi pooblastila vseh solastnikov 
kmetijskega gospodarstva. 
 
III. PREDMET PODPORE 
 
Predmet so sredstva za investicije v gospodarska poslopja, v opremo gospodarskih  poslopij in 
nakup kmetijske mehanizacije na področju prireje in predelave mleka ter mesa, iz proste 
reje,v skladu s predpisanimi zahtevami na veterinarsko-sanitarnem področju, ter na področju 
varovanja okolja in zaščite živali, za naslednje namene: 
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1. kmetijska pridelava: 
a) investicije s področja novogradnje ali obnove hlevov s pripadajočo opremo za krave 

molznice in mlečno drobnico ter za rejo mesne govedi, drobnice in prašičev s 
pripadajočo opremo za krmljenje, molžo in izločke; 

b) investicije v spremljajoče objekte na kmetijskem gospodarstvu za krmo, izločke in 
odpadne vode; 

c) investicije v samostojna skladišča za krmo s pripadajočo opremo za potrebe lastne 
pridelave krme (senik, vse vrste silosov, klasična in računalniško vodena oprema). Pod 
pripadajočo opremo se upošteva notranja oprema skladišča in dvoriščna mehanizacija: 
puhalniki in drugi transporterji krme, stroji in naprave za razdeljevanje krme, mlini in 
mešalnice za krmo, sušilne naprave, stroji za odvzem in pokladanje krme); 

d) nakup kmetijske mehanizacije v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo, ki je 
vezan na projekt posodobitve kmetijskega gospodarstva v zgornjih točkah a., b. in c.:  
standardni traktor s štirikolesnim pogonom, gorski traktor, gorski transporterji, motorne 
kosilnice (z nizkim težiščem), obračalniki in zgrabljalniki, nakladalne in transportne 
prikolice z nizkim težiščem. 

 
2. kmetijska predelava: 

a) investicije s področja novogradnje ali obnove objektov na kmetijah, vključno s 
pripadajočimi napravami in opremo za skladiščenje, dodelavo in predelavo, ki se na 
kmetijskem gospodarstvu izvajajo kot dopolnilna dejavnost: 
predelava mleka: 

- novogradnja in obnova predelovalnih objektov in prostorov, 
- hladilna oprema, 
- oprema za prodajo surovega mleka, 
- oprema za nove tehnologije in postopke za predelavo in izboljšanje kvalitete 

proizvodov,  
- nove proizvodne linije za pestrejšo ponudbo izdelkov. 
 

predelava mesa: 
- novogradnja in obnova predelovalnih objektov ter prostorov, 
- novogradnja in obnova objektov ter prostorov, namenjenih klanju živali na 

kmetijskem gospodarstvu, 
- hladilna oprema, 
- oprema za nove tehnologije in postopke za predelavo in izboljšanje kvalitete 

proizvodov, 
- nove proizvodne linije za pestrejšo ponudbo izdelkov. 

 
IV. SPLOŠNI POGOJI IN OMEJITVE DODELJEVANJA SREDSTEV 
 
Splošni pogoji: 
 
1. Upravičenec mora predložiti popolno vlogo za dodelitev sredstev iz programa SAPARD 

na originalnem obrazcu RP-01. Vlogi na posameznem obrazcu morajo biti priložene vse 
priloge in dokazila, ki so navedena v obrazcu vloge in v poglavju VI. tega razpisa. 

2. VVLLOOGGOO  JJEE  PPOOTTRREEBBNNOO  VVLLOOŽŽIITTII  VV  DDVVEEHH  IIZZVVOODDIIHH  ––  OORRIIGGIINNAALL  IINN  KKOOPPIIJJAA.. 
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3. Upravičenec ne sme pričeti z izvedbo investicije oziroma ne sme pričeti z deli pred izdajo 
odločbe o dodelitvi sredstev. Kot začetek izvedbe investicije se šteje prevzem katerekoli 
obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli 
pogodbe, naročanje materiala, opreme ali storitve, ...). 

4. Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi 
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in prehrano. 

5. Kmetijsko gospodarstvo mora imeti v uporabi (v lasti, zakupu oziroma najemu) vsaj 8 ha  
primerljivih kmetijskih površin, v skladu s predpisi o dedovanju kmetijskih zemljišč, od 
tega mora imeti v primeru fizičnih oseb nosilec kmetijskega gospodarstva v uporabi vsaj 
polovico teh površin.  
Za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje: 
• 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali 
• 4 ha pašnikov ali 
• 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali 
• 8 ha gozdov ali 5 ha gozdnih plantaž ali 
• 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin. 

6. Upravičenec mora predložiti poslovni načrt investicije, ki je izdelan v skladu z 
metodologijo Kmetijsko svetovalne službe ali v skladu s predpisi o enotni metodologiji za 
izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, in sicer za čas trajanja 
naložbe ter še za nadaljnji dve leti. V poslovnem načrtu mora biti zajeta osnovna in 
dopolnilna dejavnost na kmetiji. 

7. Upravičenec mora imeti izdelano vso potrebno gradbeno dokumentacijo in vsa ustrezna 
pridobljena upravna dovoljenja. 

8. Upravičenec mora predložiti strokovno oceno, pripravljeno v skladu z določili predpisov, 
ki obravnavajo posamezne oblike obremenjevanja okolja, če glede na obseg investicije v 
okviru dovoljenj iz prejšnje točke ni obvezna pridobitev presoje vplivov na okolje (PVO). 
Iz strokovne ocene mora biti razvidno, ali investicija in na kakšen način povzroča 
obremenitev okolja (v primeru, da investicija predstavlja obremenitev okolja, mora 
strokovna ocena vsebovati tudi ukrepe za njeno preprečevanje ali zmanjšanje). 

9. V primeru, da je za naložbo potrebno gradbeno dovoljenje ali odločba o priglasitvi del, 
morajo predložiti soglasje pristojne veterinarske službe o skladnosti s predpisanimi 
zahtevami na veterinarsko-sanitarnem področju. 

10. Ob zaključku investicije morajo biti izpolnjene vse predpisane zahteve na veterinarsko-
sanitarnem področju ter področju varstva okolja in zaščite živali. 

11. Upravičenec mora zagotavljati kmetijsko površino za porabo gnojevke ali gnoja in sicer 
za rejo prašičev - največ 2 glavi velike živine/ha (v nadaljnjem besedilu GVŽ/ha) in za 
rejo govedi in drobnice - največ 2,5 GVŽ/ha. 

12. Ob predložitvi vloge kmetijska gospodarstva ne smejo presegati 250 GVŽ živinorejske 
proizvodnje (1 GVŽ je 500 kg). 

13. Gradbeni ukrepi morajo biti izvedeni v skladu s predpisi, ki urejajo urejanje prostora in 
varstvo okolja. 

14. Investicija mora biti ekonomsko upravičena in mora prispevati k izboljšanju 
konkurenčnosti pridelave oz. predelave (interna stopnja donosnosti mora biti najmanj 
8%), kar mora biti razvidno iz poslovnega načrta. 



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 96-97 / 15. 11. 2002 / Stran 7825 
 

  

15. Upravičenec bo moral opravljati dejavnost, za katero bo prejel sredstva iz programa 
SAPARD še naslednjih pet  let po zadnjem izplačilu sredstev, in da v tem obdobju ne bo 
uvajal bistvenih sprememb investicije, razen v primeru višje sile oziroma ne bo odtujil 
investicije ali jo uporabljal v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, ter da bo spremljal 
rezultate gospodarjenja na kmetiji po FADN metodologiji vsaj še pet let po zadnjem 
izplačilu. 

Kot bistvene spremembe investicije so spremembe, ki: 
• vplivajo na naravo investicije ali na pogoje izvajanja ali dajejo gospodarski 

družbi neupravičeno prednost;  
• so posledica prenehanja ali spremembe kraja sofinanciranja proizvodne 

dejavnosti. 
Za višjo silo se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče 
predvideti in katerih posledic ni mogoče odvrniti (potres, udar strele, samovžig, plaz in 
poplava). 
O bistvenih spremembah mora upravičenec nemudoma obvestiti Agencijo Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. 

16.  Če se v sladu s predpisi o javnih naročilih upravičenec ne šteje za naročnika, mora 
upravičenec za stroške vseh storitev, dobav in del pridobiti najmanj tri ponudbe. Izvirniki 
ponudb morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za revizijo in 
pregled na kraju samem. Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za 
naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek iz prejšnjega odstavka izveden v 
skladu s tem predpisom.  

Kmetije niso naročniki - zavezanci po tem zakonu, zato morajo zbrati vsaj tri ponudbe. 

17. Poreklo blaga, storitve, gradbena dela ter oprema in materiali, ki postanejo sestavni del 
investicije, morajo biti v celoti iz držav članic Evropske skupnosti (Avstrija, Belgija, 
Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, 
Portugalska, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo) ali iz desetih držav kandidatk 
(Bolgarija, Češka republika, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, 
Slovaška in Republika Slovenija). O poreklu blaga, storitev, gradbenih del, opreme in 
materiala morata imeti upravičenec ali izvajalec ustrezno dokazilo.  

18. Upravičenec mora za investicijo voditi predpisano dokumentacijo, določeno s tem 
razpisom, in jo hraniti še pet let po  prejemu potrdila Agencije Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja o zaključku investicije. 

19. V primeru predelave mleka ali mesa morajo imeti registrirano dopolnilno dejavnost 
oziroma morajo zagotoviti, da bodo najpozneje eno leto po zaključku investicije 
registrirali dopolnilno dejavnost pri ustreznem upravnem organu. 

 
 
20. V primeru, da je kmetijsko gospodarstvo kmetija, mora nosilec kmetijskega 

gospodarstva izpolnjevati naslednje pogoje: 
 
1. več kot 50% delovnega časa mora porabiti na svojem kmetijskem gospodarstvu, kar mora  

biti razvidno iz poslovnega načrta,  
2. biti mora mlajši od 40 let (velja za fizične osebe), 
3. imeti mora status kmeta, 
4. imeti mora končano vsaj srednjo poklicno kmetijsko šolo oz. glede na proizvodno 

usmeritev drugo srednjo poklicno šolo agroživilske usmeritve.  
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Poleg izpolnjevanja splošnih pogojev morajo biti za posamezne namene izpolnjeni še 
naslednji pogoji: 
 
- v primeru prireje mleka in mesa drobnice morajo biti kmetijska gospodarstva na 
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost; 
 
- v primeru prašičereje:  
  a. upravičenec mora zagotoviti vsaj 35% doma pridelane krme; 
 
- v primeru predelave mleka ali mesa mora imeti nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
najmanj IV. stopnjo izobrazbe živilske smeri ali ustrezen tečaj kmetijske svetovalne službe o 
potrebnem znanju za posamezno dejavnost in mora voditi poslovne knjige in evidence v 
skladu s predpisi o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah; 
 
- vrednost nakupa kmetijske hribovske mehanizacije ne sme presegati 35% celotne 
naložbene vrednosti projekta. 
 

Za investicije s področja novogradnje ali obnove hlevov s pripadajočo opremo – prosta 
reja. 
 
Po izvedeni investiciji se mora doseči naslednja minimalna velikost hlevov po posameznih 
kategorijah živali: 
 

Govedoreja: območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost:  
- hlev za krave molznice:  20 stojišč,  5 stojišč za podmladek, 
- kombinirani hlev-za krave molznice: 10 stojišč, za mlado živino: 20 stojišč, 
- hlev za goveje pitance:  40 stojišč, 
- hlev za krave dojilje: 20 stojišč, 20 stojišč za teleta, 
-    kombinirani hlev-krave dojilje: 10 stojišč, teleta: 10 stojišč, pitanci: 10 stojišč, 

 
za ostala območja je število živali podvojeno. 

Minimalna hlevska površina: 
- krave molznice:  5m2 na kravo, 
- krave dojilje:  5m2 na kravo dojiljo, 
- goveji pitanci: 3m2 na pitanca. 

Drobnica: samo območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: 
- hlev za mlečno rejo 80 stojišč, 
- hlev za rejo za meso 160 stojišč. 

Minimalna hlevska površina:  
- mlečna žival: 1,4 m2, 
- mesna žival: 1,4 m2. 

Prašičereja: celotno območje Republike Slovenije.  
- hlev za rejo plemenskih svinj: 40 stojišč, 
- kombinirani hlev: 30 stojišč za plemenske svinje, 150 stojišč za pitance, 
- hlev za pitance: 250 stojišč. 

Minimalna hlevska površina: 
- plemenske svinje: 1,3m2 na plemensko svinjo, 
- prašiči pitanci:  0,65m2 na prašiča pitanca. 
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Za investicije s področja novogradnje ali obnove objektov vključno s pripadajočimi 
napravami in opremo za skladiščenje, dodelavo  in predelavo mleka in mesa. 
 
Do pomoči iz tega naslova so upravičena le tista kmetijska gospodarstva, kjer se izvaja  
skladiščenje, dodelava  in predelava mleka in mesa kot dopolnilna dejavnost in poteka v tistih 
živilskih obratih, ki so oziroma bodo pri Veterinarski upravi RS registrirani kot kmetijski 
obrati.  
 

OMEJITVE 

Splošne omejitve za pridobivanje sredstev iz programa SAPARD: 

• Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto investicijo samo iz enega ukrepa iz programa 
SAPARD. 

• Sredstev se ne dodeli upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev 
sredstev programa SAPARD, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva 
Evropske skupnosti.  

• Upravičenec mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko 
vrednostjo investicije.  

• Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upoštevajo priznani stroški 
investicije. Seznam upravičljivih stroškov je priloga I. tega razpisa.  

• Če upravičenec uveljavlja pridobitev sredstev iz tega programa na podlagi neresničnih 
podatkov, ki jih navaja v vlogi, ali na podlagi neverodostojne dokumentacije, oziroma jih 
bo uporabil v nasprotju z določili odločbe o dodelitvi sredstev, ki jo bo izdal direktor 
Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, in pogodbe o pravicah 
in obveznostih pri uporabi dodeljenih sredstev, ki jo bosta sklenila upravičenec in Agencija 
Republike Slovenije za kmetijske trge in  razvoj podeželja, jih bo moral vrniti v roku 8 dni 
od dneva zahtevka za vračilo, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
dodeljenih sredstev. 
Upravičenec iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov 
kmetijske politike za dobo dveh let od dneva vročitve zahtevka za vračilo sredstev. 

• Upravičenec ne sme odtujiti investicije pred potekom petih let po zaključku investicije in 
investicije ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev. 

 
Posebne omejitve: 
Sredstva za investicije se ne dodelijo za: 

• investicije, katerih rezultat je povečanje proizvodnje brez zagotovljenih prodajnih 
možnosti; 

• zaključene investicije in investicije, ki so se pričele pred uvrstitvijo v ta program 
pomoči; 

• nakup živali; 
• investicije na kmetijskih gospodarstvih, ki jih sestavljajo izključno gozdovi; 
• investicije upravičencev, zoper katere je začet postopek prisilne poravnave ali 

stečajni postopek (velja za pravne osebe); 
• investicije upravičencev, ki nimajo naslova oziroma sedeža v Republiki Sloveniji. 
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V. FINANČNI POGOJI DODELJEVANJA SREDSTEV 
 
A. Splošni finančni pogoji 
 

Višina dodeljenih sredstev za investicije iz programa SAPARD znaša za kmetijska 
gospodarstva, ki ležijo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost 50%, na 
ostalih območjih pa 40 % priznane  investicijske vrednosti. Najvišja priznana investicijska 
vrednost na upravičenca znaša 80.000.000 SIT  na območjih z omejenimi dejavniki za 
kmetijstvo in 100.000.000 SIT na ostalih območjih. 

Maksimalna višina dodeljenih sredstev na posamezno kmetijsko gospodarstvo za celotno 
programsko obdobje (2000-2006) znaša 40.000.000 SIT. Sredstva iz programa SAPARD se 
dodelijo samo, če je priznana investicijska vrednost vsaj 6.000.000 SIT na območjih z 
omejenimi možnostmi za kmetijsko proizvodnjo, na ostalih območjih pa 7.500.000 SIT, sicer 
sofinanciranje po tem javnem razpisu ni možno. 

Pri nakupu kmetijske mehanizacije je najvišja priznana investicijska vrednost 8.000.000 SIT 
za posamezen stroj. 

Sredstva iz programa SAPARD se izplačajo na osnovi enega do največ štirih zahtevkov 
upravičenca za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z 
dokazili o njihovem plačilu, dokazilo o dobavi blaga (velja za kmetijska gospodarstva), 
začasne in končno gradbeno situacijo, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in 
upravičenca ter dokazila o njihovem plačilu, poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani 
upravičenca in deklaracijo o izvoru blaga. 
 
B. Stroški, ki so izključeni iz sofinanciranja iz programa SAPARD: 
 
• nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb, ne glede na to, ali se po zakupu lastništvo 

prenese na zakupnika; 
• nakup rabljene opreme in kmetijske mehanizacije; 
• plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;    
• stroške poslovanja upravičenca, vključno s stroški vzdrževanja in najema; 
• bančne stroške, stroške garancij in podobne stroške; 
• stroške konverzije, stroške in tečajne izgube v zvezi z evro računom SAPARD; 
• stroške javne uprave (splošni upravni stroški, najemnine za opremo, stroje in prostore, 

plače zaposlenih na dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja in nadzora); 
• stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in 

ekonomske upravičenosti, stroške nakupa patentov in licenc za pripravo oziroma izvajanje 
projekta, ki so neposredno povezani z ukrepom, ki presegajo 12% vseh upravičenih 
stroškov projekta; 

• plačilo v naravi; 
• izdatke pri investicijah, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo, in kotizacij pred 

dokončanjem investicije, pa ti zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov; 
• investicije izven območja Republike Slovenije; 
• stroški promocije. 
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VI. VSEBINA VLOGE 
 

A. Izpolnjen originalni obrazec »Vloga za dodelitev sredstev iz programa SAPARD« 
(obrazec RP-01). 

 
B. Priloge: 
• Poslovni načrt, ki mora biti izdelan v skladu z metodologijo Kmetijsko svetovalne službe 

ali v skladu s predpisi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila 
investicijskega značaja, in sicer za čas trajanja naložbe ter še za nadaljnji dve leti.  

• Dokazila o registraciji vlagatelja:  
za pravne osebe - izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od treh mesecev, z vsemi 
registrskimi listi, 
za samostojne podjetnike posameznike - priglasitveno listino, da opravlja dejavnost kot 
samostojni podjetnik, 
za kmetijo - potrdilo o statusu kmeta. 

• Dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti (v primeru predelave mleka ali mesa morajo 
imeti upravičenci registrirano dopolnilno dejavnost oziroma morajo podati izjavo, da bodo 
najpozneje eno leto po zaključku investicije registrirali dopolnilno dejavnost pri 
ustreznem upravnem organu). 

• Dokazilo o izobrazbi. 
• Dokazila v primeru graditve objektov: 

- pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma pravnomočna odločba o priglasitvi del v 
primeru, če gradbeno dovoljenje ni potrebno, z vsemi potrebnimi upravno pravnimi 
dovoljenji. Če gre samo za nakup opreme, je potrebno priložiti tudi pravnomočno 
gradbeno dovoljenje, 

- investicijsko tehnična dokumentacija (iz katere je razvidno: lokacija naložbe, tehnična 
rešitev z detajli predvidenih posegov in popisom del ter projektantski predračun). Če 
gre samo za nakup opreme je potrebno priložiti tloris hleva. 

• Strokovno oceno, pripravljeno v skladu z določili predpisov, ki obravnavajo posamezne 
oblike obremenjevanja okolja, če glede na obseg investicije v okviru dovoljenj iz prejšnje 
alinee ni obvezna pridobitev presoje vplivov na okolje (PVO). Iz strokovne ocene mora 
biti razvidno, ali investicija in na kakšen način povzroča obremenitev okolja (v primeru, 
da investicija predstavlja obremenitev okolja, mora strokovna ocena vsebovati tudi ukrepe 
za njeno preprečevanje ali zmanjšanje). 

•  V primeru, da je za naložbo potrebno gradbeno dovoljenje ali odločba o priglasitvi del, 
morajo predložiti soglasje pristojne veterinarske službe o skladnosti s predpisanimi 
zahtevami na veterinarsko-sanitarnem področju. 

• Dokazila o finančnem stanju vlagatelja: 
za pravne osebe: 

- kopije "Bilanc stanja" na dan 31.12. za dve predhodni leti ter "Bilanc uspeha" za 
isto obdobje, 

- dokazilo o opravljeni reviziji zaključnega računa za dve predhodni leti, če je 
vlagatelj k temu zakonsko zavezan, 

- originalno dokazilo pristojnega organa (DURS), da ima vlagatelj poravnane davke 
in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni, 

- originalno dokazilo pristojnega sodišča, da vlagatelj ni v stečajnem postopku, 
prisilni poravnavi ali postopku likvidacije, ki ni starejše od 30 dni, 

- dokazilo o boniteti vlagatelja (BON1, BON2, BON3) oz. enakovreden dokument z 
ustreznimi elementi za vlagatelja s transakcijskimi računi, ki niso starejši od 30 
dni, 
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za samostojne podjetnike posameznike: 
- kopijo "Napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti", z žigom davčne 

uprave, z obveznima prilogama: "Bilanca stanja" na dan 31.12. ter "Bilanca 
uspeha" za dve predhodni leti, 

- dokazilo o opravljeni reviziji zaključnega računa za dve predhodni leti, če je 
vlagatelj k temu zakonsko zavezan, 

- originalno dokazilo pristojnega organa (DURS), da ima vlagatelj poravnane davke 
in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni, 

- originalno dokazilo pristojnega sodišča, da vlagatelj ni v stečajnem postopku, 
prisilni poravnavi ali postopku likvidacije, ki ni starejše od 30 dni, 

- potrdilo banke o stanju na žiro računu – obrazec »Letni pregled prometa in obresti 
na žiro računu«. 

velja za kmetije: 
- originalno dokazilo pristojnega organa (DURS), da ima vlagatelj poravnane davke 

in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni, 
• Notarsko overjeno pooblastilo morebitnih solastnikov kmetijskega gospodarstva. 
• Dokazila o finančnem pokritju investicije: dokazilo investitorja o deležu lastnih sredstev 

ter kreditne pogodbe za morebitni preostali delež. Kot dokazila investitorja o deležu 
lastnih sredstev se prizna eno ali več od naštetih dokazil: bančna garancija ali izjava 
banke, da je upravičenec finančno sposoben izpeljati investicijo ali posojilne pogodbe 
(banke, hranilnice) ali pogodbe o odkupu kmetijskih pridelkov in lesa ali dokazilo o 
prihodkih iz  osnovne in drugih dejavnosti. 

• Posestni list, ki ni starejši od treh mesecev. 
• Zemljiškoknjižni izpisek (list A;B;C;), ki ni starejši od treh mesecev oziroma overjeno 

kopijo pogodbe o najemu oz. zakupu za obdobje najmanj 10 let, katerih veljavnost je še 
vsaj 5 let po zaključku investicije, če vlagatelj ni lastnik. 

 
3. člen 

 
UKREP ŠT. II: Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ribiških 

proizvodov 
 
I. PREDMET RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz programa SAPARD za 
sofinanciranje investicij, za prilagajanje sektorjev predelave mesa, rib in mleka na predpisane 
zahteve, na področju: veterinarsko - sanitarnih predpisov, zaščite živali, varstva okolja ter za 
izboljšanje trženja, konkurenčnosti na trgu in delovnih pogojev zaposlenih. 
 
Za ta namen se iz proračuna RS namenijo nepovratna sredstva: 
- s proračunske postavke 1347 SAPARD – lastna udeležba v skupni vrednosti 209.400.130 

SIT in sicer za: 
o sektorja predelave mesa in rib v višini 73.459.143 SIT in 
o sektor predelave mleka v višini 135.949.987 SIT; 

- s proračunske postavke 1346 SAPARD - tuja donacija v skupni višini 418.800.260  SIT, 
in sicer za: 

o sektorja predelave mesa in rib do višine  146.918.285 SIT in 
o sektor predelave mleka do višine 271.881.975 SIT. 
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II. UPRAVIČENCI 
Upravičenci do teh sredstev so pravne in fizične osebe ali njihove registrirane skupine in 
združenja, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz ene izmed naslednjih skupin 
dejavnosti: 

- proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov, 
- predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov, 
- predelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov. 

 
III. PREDMET PODPORE 
Predmet podpore so investicije v predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov v 
sektorjih predelave mesa, rib in mleka. Sredstva iz programa SAPARD se bodo dodelila za 
sofinanciranje: 
• nove tehnološke opreme, vključno z računalniško opremo in programi, 
• za adaptacijo proizvodnih objektov. 
 
Cilji dodelitve sredstev iz prejšnjega odstavka so: 

− prilagajanje obratov predpisanim zahtevam na veterinarsko-sanitarnem področju, na 
področju zaščite živali in na področju varovanja okolja, 

− povečanje konkurenčnosti in tržne prodornosti na domačih in tujih trgih, 
− racionalizacija proizvodnega procesa, 
− zmanjšanje negativnih učinkov proizvodnje na okolje, 
− izboljšanje proizvodnega procesa preko uvajanja notranjih kontrolnih in analiznih 

sistemov.  
 
IV. SPLOŠNI POGOJI IN OMEJITVE DODELJEVANJA SREDSTEV 
 
Splošni pogoji: 
 
1. Upravičenec mora predložiti popolno vlogo za dodelitev sredstev iz programa SAPARD 

na originalnem obrazcu RP-01. Vlogi na posameznem obrazcu morajo biti priložene 
priloge in dokazila, ki so navedena v obrazcu vloge v poglavju poglavju VI. tega razpisa. 

2. VVLLOOGGOO  JJEE  PPOOTTRREEBBNNOO  VVLLOOŽŽIITTII  VV  DDVVEEHH  IIZZVVOODDIIHH  ––  OORRIIGGIINNAALL  IINN  KKOOPPIIJJAA.. 
3. Upravičenec ne sme pričeti z izvedbo investicije oziroma pričeti z deli pred izdajo odločbe 

o dodelitvi sredstev. Kot začetek izvedbe investicije se šteje prevzem katerekoli 
obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli 
pogodbe, naročanje materiala, opreme ali storitve ...). 

4. Investicijski program mora biti izdelan v skladu s predpisi o enotni metodologiji za 
izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, iz katerega mora biti 
razvidno, da je investicija ekonomsko upravičena in da pomembno prispeva k izboljšanju 
konkurenčnosti (interna stopnja donosnosti mora biti več kot 12%). 

5. Upravičenec mora imeti izdelano vso potrebno gradbeno dokumentacijo in vsa ustrezna 
pridobljena upravna dovoljenja. 

6. Upravičenec mora predložiti strokovno oceno, pripravljeno v skladu z določili predpisov, 
ki obravnavajo posamezne oblike obremenjevanja okolja, če glede na obseg investicije v 
okviru dovoljenj iz prejšnje točke ni obvezna pridobitev presoje vplivov na okolje (PVO). 
Iz strokovne ocene mora biti razvidno, ali investicija in na kakšen način povzroča 
obremenitev okolja (v primeru, da investicija predstavlja obremenitev okolja, mora 
strokovna ocena vsebovati tudi ukrepe za njeno preprečevanje ali zmanjšanje). 

7. Gradbeni ukrepi morajo biti izvedeni v skladu s predpisi, ki urejajo urejanje prostora in 
varstvo okolja. 
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8. Upravičenec se mora zavezati, da bo opravljal dejavnost, za katero je prejel sredstva iz 
programa SAPARD še naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev in da v tem 
obdobju ne bo uvajal bistvenih sprememb investicije, razen v primeru višje sile oziroma 
ne bo odtujil investicije, ali jo uporabljal v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev ter 
da bo spremljal rezultate gospodarjenja vsaj še pet let po zadnjem izplačilu.  

Kot bistvene spremembe investicije so spremembe, ki: 
• vplivajo na naravo investicije ali pogoje izvajanja ali dajejo gospodarski družbi 

ali javni instituciji neupravičeno prednost in 
• so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta ali 

prenehanja ali spremembe kraja sofinanciranja proizvodne dejavnosti. 

Za višjo silo se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče 
predvideti, in katerih posledic ni mogoče odvrniti (potres, udar strele, samovžig, plaz 
in poplava). 
O bistvenih spremembah iz tega člena mora upravičenec nemudoma obvestiti 
Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. 
 

9. Če se v skladu s predpisi o javnih naročilih upravičenec ne šteje za naročnika, mora 
upravičenec za stroške vseh storitev, dobav in del pridobiti najmanj tri ponudbe. Izvirniki 
ponudb morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za revizijo in 
pregled na kraju samem. Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za 
naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izveden v skladu s tem predpisom.  

10. Poreklo blaga, storitve, gradbena dela ter oprema in materiali, ki postanejo sestavni del 
investicije, morajo biti v celoti iz držav članic Evropske skupnosti (Avstrija, Belgija, 
Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, 
Portugalska, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo) ali iz desetih držav kandidatk 
(Bolgarija, Češka republika, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, 
Slovaška in Republika Slovenija). O poreklu blaga, storitev, gradbenih del, opreme in 
materiala morata imeti upravičenec ali izvajalec ustrezno dokazilo.  

11. Upravičenec mora za investicijo voditi predpisano dokumentacijo določeno s tem 
razpisom in jo hraniti še pet let po prejemu potrdila Agencije Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja o zaključku investicije. 

 
Poleg izpolnjevanja splošnih pogojev morajo biti izpolnjeni še naslednji pogoji: 
 
- ob zaključku investicije morajo biti izpolnjene vse predpisane zahteve na veterinarsko-

sanitarnem področju ter področju varstva okolja in zaščite živali; 
- upravičenec mora predložiti kopije vsaj triletnih pogodb s kmetijskimi gospodarstvi o 

odkupu; 
- upravičenec mora predložiti dokazila o svojem finančnem stanju. 
 

OMEJITVE 

Splošne omejitve za pridobivanje sredstev iz programa SAPARD: 

• Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto investicijo samo iz enega ukrepa iz programa 
SAPARD. 

• Sredstev se ne dodeli upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev 
sredstev programa SAPARD, že prejel javna sredstva Republike Slovenije, ali sredstva 
Evropske skupnosti.  
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• Upravičenec mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko 
vrednostjo investicije. 

• Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upoštevajo priznani stroški 
investicije. Seznam upravičljivih stroškov je priloga I. tega razpisa. 

• Če upravičenec uveljavlja pridobitev sredstev iz tega programa na podlagi neresničnih 
podatkov, ki jih navaja v vlogi, ali na podlagi neverodostojne dokumentacije, oziroma jih 
bo uporabil v nasprotju z določili odločbe o dodelitvi sredstev, ki jo bo izdal direktor 
Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, in pogodbe o pravicah 
in obveznostih pri uporabi dodeljenih sredstev, ki jo bosta sklenila upravičenec in Agencija 
Republike Slovenije za kmetijske trge in  razvoj podeželja, jih bo moral vrniti v roku 8 dni 
od dneva zahtevka za vračilo, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
dodeljenih sredstev. 

 
Posebne omejitve 
 
Sredstva za investicije se ne dodelijo za: 
• investicije, katerih rezultat je povečanje proizvodnje brez zagotovljenih prodajnih 

možnosti, 
• investicije v novogradnje, 
• investicije na ravni trgovine, 
• investicije upravičencev, ki so v postopku prisilne poravnave ali v stečajnem postopku, 
• investicije upravičencev, ki nimajo naslova oziroma sedeža podjetja v Republiki Sloveniji. 
 
V. FINANČNI POGOJI DODELJEVANJA SREDSTEV 
 
A. Splošni finančni pogoji 
 
Višina dodeljenih sredstev iz programa SAPARD za sofinanciranje stroškov investicije znaša 
35% priznane investicijske vrednosti na podlagi plačanih računov ali potrjenih in plačanih 
gradbenih situacij. 
Najvišja priznana investicijska vrednost znaša 571.000.000 SIT oziroma najvišja višina 
dodeljenih sredstev za investicijo znaša 200.000.000 SIT. 
Sredstva se dodelijo samo, če znesek dodeljenih javnih sredstev za investicijo ni nižji od 
5.000.000 SIT. 

 
Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upoštevajo priznani stroški investicije. 
Seznam opravičljivih stroškov je priloga javnega razpisa. 

Sredstva iz programa SAPARD se izplačajo na osnovi enega do največ štirih zahtevkov 
upravičenca za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z 
dokazili o njihovem plačilu, začasne in končno gradbeno situacijo, potrjeno s strani 
pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca, ter dokazila o njihovem plačilu, poročilo o 
opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca, in deklaracijo o izvoru blaga. 
 
B. Stroški, ki so izključeni iz sofinanciranja iz programa SAPARD: 

 
• nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb, ne glede na to, ali se po zakupu lastništvo 

prenese na zakupnika; 
• nakup rabljene opreme in kmetijske mehanizacije; 
• plačilo v naravi; 
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• plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu; 
• stroške poslovanja, vključno s stroški vzdrževanja in najema; 
• bančne stroške, stroške garancij in podobne stroške; 
• stroške konverzije, stroške in tečajne izgube v zvezi z evro računom SAPARD; 
• stroške javne uprave (splošni upravni stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih 

upravljanja, izvajanja, spremljanja in nadzora); 
• stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in 

ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc za pripravo oziroma izvajanje projekta, 
ki so neposredno povezani z ukrepom, ki presegajo 12% vseh upravičenih stroškov 
projekta; 

• izdatke pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred 
dokončanjem projekta, pa ti zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov; 

• naložbe izven območja Republike Slovenije; 
• stroški promocije. 
 
VI. VSEBINA VLOGE 
A. Izpolnjen originalni obrazec »Vloga za dodelitev sredstev iz programa SAPARD« 

(obrazec RP-01). 
B. Priloge: 
• Dokazila o registraciji vlagatelja:  

- za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od treh mesecev, z vsemi 
registrskimi listi ali priglasitvena listina, če upravičenec opravlja dejavnost kot 
samostojni podjetnik, 

• Dokazila o finančnem stanju vlagatelja: 
- za pravne osebe: kopije "Bilanc stanja" na dan 31.12. za dve predhodni leti ter 

"Bilanc uspeha" za isto obdobje, 
za samostojne podjetnike posameznike: kopijo "Napovedi za odmero davka od 
dohodkov iz dejavnosti", z žigom davčne uprave, z obveznima prilogama: "Bilanca 
stanja" na dan 31.12. ter "Bilanca uspeha" za dve predhodni leti, 

- dokazilo o opravljeni reviziji zaključnega računa za dve predhodni leti, če je vlagatelj 
k temu zavezan, 

- originalno dokazilo pristojnega organa (DURS), da ima vlagatelj poravnane davke in 
prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni, 

- originalno dokazilo pristojnega sodišča, da vlagatelj ni v stečajnem postopku, prisilni 
poravnavi ali postopku likvidacije, ki ni starejše od 30 dni. 

• Dokazila o boniteti: 
- za pravne osebe: obrazec BON 1 in BON 2 ali BON 3 oziroma enakovreden 

dokument z ustreznimi elementi za vlagatelje s transakcijskimi računi, ki ni starejše od 
30 dni, 
za samostojne podjetnike posameznike: potrdilo banke o stanju na žiro računu – 
obrazec "Letni pregled prometa in obresti na žiro računu". 

• Dokazila o finančnem pokritju investicije: dokazilo investitorja o deležu lastnih sredstev 
(bančna garancija) ter kreditne pogodbe za morebitni preostali delež. 

• Dokazila o lastništvu objektov: 
- zemljiškoknjižni izpisek, ki ni starejši od treh mesecev oziroma overjeno kopijo 

pogodbe o najemu za obdobje najmanj 10 let, če vlagatelj ni lastnik objekta. 
• Za investicijo izdelan investicijski program v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za 

izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur.l. RS, št. 82/98, 86/98 in 
43/99), iz katerega je razvidna ekonomska upravičenost obrata in investicije in prispeva k 
izboljšanju konkurenčnosti (interna stopnja donosnosti več kot 12%). 
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• V primeru, da je za naložbo potrebno gradbeno dovoljenje ali odločba o priglasitvi del, 
morajo predložiti soglasje pristojne veterinarske službe o skladnosti s predpisanimi 
zahtevami na veterinarsko-sanitarnem področju.  

• Projektna dokumentacija, iz katere je razvidno: lokacija naložbe, tehnična rešitev z detajli 
predvidenih posegov in popisom del ter projektantski predračun. 

• Pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma pravnomočna odločba o priglasitvi del v 
primeru, če gradbeno dovoljenje ni potrebno. 

• Strokovna ocena, pripravljena v skladu z določili predpisov, ki obravnavajo posamezne 
oblike obremenjevanja okolja, če glede na obseg investicije v okviru dovoljenj iz prejšnje 
alinee ni obvezna pridobitev presoje vplivov na okolje (PVO). Iz strokovne ocene mora 
biti razvidno, ali investicija in na kakšen način povzroča obremenitev okolja (v primeru, 
da investicija predstavlja obremenitev okolja, mora strokovna ocena vsebovati tudi ukrepe 
za njeno preprečevanje ali zmanjšanje). 

• Kopije večletnih (najmanj 3 letne) pogodb s kmetijskimi gospodarstvi o odkupu. 
 

 
4. člen 

 
UKREP ŠT. III: Gospodarska diverzifikacija na kmetiji 
 
I. PREDMET RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz programa SAPARD za 
sofinanciranje investicij v izgradnjo in izboljšanje turistične ponudbe na podeželju, ki se bo 
opravljala kot   dejavnost na kmetijah in investicije v domačo obrt na kmetijah. 
 
Za ta namen se iz proračuna RS namenijo nepovratna sredstva: 
- s proračunske postavke 1347 SAPARD – lastna udeležba v višini 132.099.371 SIT in 
- s proračunske postavke 1346 SAPARD – tuja donacija v višini 264.198.742 SIT. 
 
Z investicijami naj bi zagotovili dodatni dohodek na kmetiji, nova delovna mesta, izboljšali 
socialni položaj kmetov in ohranili poseljenost podeželja. 
 
II. UPRAVIČENCI 
Upravičenec za dodelitev nepovratnih sredstev po tem razpisu je kmetijsko gospodarstvo, ki 
je fizična oseba (kmetija oziroma samostojni podjetnik posameznik), za katerega vloži vlogo 
pooblaščeni nosilec kmetijskega gospodarstva. Pooblaščeni nosilec kmetijskega gospodarstva 
mora vlogi priložiti pooblastila vseh solastnikov kmetijskega gospodarstva.  
 
Nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti lastnik ali zakupnik kmetijskega gospodarstva in 
se mora za svoj račun ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo. 
Kmetijsko gospodarstvo mora biti na območjih regionalnih razvojnih programov podeželja, ki 
jih izvaja ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in prehrano. Seznam naselij, ki so vključena v te 
programe, je objavljen kot priloga II. tega razpisa. 
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III. PREDMET PODPORE 
Predmet podpore so naslednje investicije: 
1. turizem na kmetiji: 
a) izgradnja ali obnova prostorov in nakup opreme za opravljanje turistične dejavnosti na 
kmetijah z nastanitvijo  
- sobe in apartmaji za goste, 
- spremljajoči prostori za goste, 
- prostore za rekreacijo in prosti čas za potrebe gostov, 
- prostore za potrebe gostov s posebnimi zahtevami; 
b) izgradnja ali obnova prostorov in nakup opreme za opravljanje turistične dejavnosti na 
kmetijah brez nastanitve in sicer za spremljajoče prostore za goste. 
2. domača obrt na kmetiji: 
a) izgradnja ali obnova prostorov in nabava opreme za opravljanje domače obrti na kmetijah  
- ureditev oziroma preureditev delavnice v obstoječih ali novih objektih, 
- nakup opreme, potrebne za opravljanje domače obrti, 
- ureditev in oprema razstavnega in prodajnega prostora ter skladiščnih prostorov. 
 
 
IV. SPLOŠNI POGOJI IN OMEJITVE DODELJEVANJA SREDSTEV 
 
Splošni pogoji: 
1. Upravičenec mora predložiti popolno vlogo za dodelitev sredstev iz programa SAPARD 

na originalnem obrazcu RP-01. Vlogi na posameznem obrazcu morajo biti priložene vse 
priloge in dokazila, ki so navedena v obrazcu vloge in v poglavju VI. tega razpisa. 

2. VVLLOOGGOO  JJEE  PPOOTTRREEBBNNOO  VVLLOOŽŽIITTII  VV  DDVVEEHH  IIZZVVOODDIIHH  ––  OORRIIGGIINNAALL  IINN  KKOOPPIIJJAA.. 
3. Upravičenec ne sme pričeti z izvedbo investicije oziroma ne sme pričeti z deli pred izdajo 

odločbe o dodelitvi sredstev. Kot začetek izvedbe investicije se šteje prevzem katerekoli 
obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli 
pogodbe, naročanje materiala, opreme ali storitve ...). 

4. Poslovni načrt mora biti izdelan v skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne službe  in 
sicer za čas trajanja investicije ter še za nadaljnji dve leti. V poslovnem načrtu mora biti 
zajeta tudi osnovna dejavnost na kmetiji. 

5. Upravičenec mora biti vpisan v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki jo vodi ministrstvo, 
pristojno za kmetijstvo in prehrano. 

6. Upravičenec mora imeti izdelano vso potrebno gradbeno dokumentacijo in pridobljena 
vsa ustrezna upravna dovoljenja. 

7. Upravičenec mora predložiti strokovno oceno, pripravljeno v skladu z določili predpisov, 
ki obravnavajo posamezne oblike obremenjevanja okolja, če glede na obseg investicije v 
okviru dovoljenj iz prejšnje točke ni obvezna pridobitev presoje vplivov na okolje (PVO). 
Iz strokovne ocene mora biti razvidno, ali investicija in na kakšen način povzroča 
obremenitev okolja (v primeru, da investicija predstavlja obremenitev okolja, mora 
strokovna ocena vsebovati tudi ukrepe za njeno preprečevanje ali zmanjšanje). 

8. Gradbeni ukrepi morajo biti izvedeni v skladu s predpisi, ki urejajo urejanje prostora in 
varstvo okolja. 

9. Upravičenec mora voditi poslovne knjige in evidence v skladu z Odredbo o poslovnih 
knjigah in drugih davčnih evidencah. 
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10. Upravičenec bo moral opravljati dejavnost, za katero bo prejel sredstva iz programa 
SAPARD, še naslednjih pet  let po zadnjem izplačilu sredstev, in da v tem obdobju ne bo 
uvajal bistvenih sprememb investicije, razen v primeru višje sile oziroma ne bo odtujil 
investicije ali jo uporabljal v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev vsaj še pet let po 
zadnjem izplačilu. 

Kot bistvene spremembe investicije so spremembe, ki: 
• vplivajo na naravo investicije ali na pogoje izvajanja ali dajejo gospodarski 

družbi neupravičeno prednost;  
• so posledica prenehanja ali spremembe kraja sofinanciranja proizvodne 

dejavnosti. 
Za višjo silo se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče 
predvideti in katerih posledic ni mogoče odvrniti (potres, udar strele, samovžig, plaz in 
poplava).  
 
O bistvenih spremembah investicije mora upravičenec nemudoma obvestiti Agencijo 
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. 

11. Če se v sladu s predpisi o javnih naročilih upravičenec ne šteje za naročnika, mora 
upravičenec za stroške vseh storitev, dobav in del pridobiti najmanj tri ponudbe. Izvirniki 
ponudb morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za revizijo in 
pregled na kraju samem. Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za 
naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek iz prejšnjega odstavka izveden v 
skladu s tem predpisom. Kmetije niso naročniki - zavezanci po tem zakonu, zato morajo 
zbrati vsaj tri ponudbe. 

12. Poreklo blaga, storitve, gradbena dela ter oprema in materiali, ki postanejo sestavni del 
investicije, morajo biti v celoti iz držav članic Evropske skupnosti (Avstrija, Belgija, 
Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, 
Portugalska, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo) ali iz desetih držav kandidatk 
(Bolgarija, Češka republika, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, 
Slovaška in Republika Slovenija). O poreklu blaga, storitev, gradbenih del, opreme in 
materiala morata imeti upravičenec ali izvajalec ustrezno dokazilo. 

13. Upravičenec mora za investicijo voditi predpisano dokumentacijo in jo hraniti še pet let 
po prejemu potrdila Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja o 
zaključku investicije. 

 
Poleg izpolnjevanja splošnih pogojev morata biti izpolnjena še naslednja pogoja: 
 
1. v primeru turistične dejavnosti mora imeti upravičenec registrirano turistično dejavnost 

na kmetiji oziroma mora zagotoviti, da bo najpozneje eno leto po zaključku investicije 
registriral dejavnosti pri pristojnem organu in mora izpolnjevati minimalne pogoje, 
določene s predpisi o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, 
opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah 
gostinskih obratov, pri sobodajalcih na kmetijah; 

2. v primeru domače obrti mora imeti upravičenec registrirano obrtno dejavnost oziroma 
mora zagotoviti, da bo najpozneje eno leto po zaključku investicije registriral obrtno 
dejavnost pri pristojnem organu in mora izpolnjevati minimalne pogoje, določene s 
predpisi o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za opravljanje obrtnih in obrti 
podobnih dejavnosti, ter s predpisi o minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojih 
poslovnih prostorov, funkcionalnega zemljišča, drugih zunanjih površin, opreme, naprav 
in delavcev v obrtni obratovalnici. 
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OMEJITVE 

Splošne omejitve za pridobivanje sredstev iz programa SAPARD: 

• Upravičenec lahko pridobi sredstva za isto investicijo samo iz enega ukrepa iz programa 
SAPARD. 

• Sredstev se ne dodeli upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev 
sredstev programa SAPARD, že prejel javna sredstva  Republike Slovenije ali sredstva 
Evropske skupnosti. 

• Upravičenec mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko 
vrednostjo investicije. 

• Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upoštevajo priznani stroški 
investicije. Seznam upravičljivih stroškov je priloga I. tega razpisa. 

• Če upravičenec uveljavlja pridobitev sredstev iz tega programa na podlagi neresničnih 
podatkov, ki jih navaja v vlogi, ali na podlagi neverodostojne dokumentacije, oziroma jih 
bo uporabil v nasprotju z določili odločbe o dodelitvi sredstev, ki jo bo izdal direktor 
Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, in pogodbe o pravicah 
in obveznostih pri uporabi dodeljenih sredstev, ki jo bosta sklenila upravičenec in Agencija 
Republike Slovenije za kmetijske trge in  razvoj podeželja, jih bo moral vrniti v roku 8 dni 
od dneva zahtevka za vračilo, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
dodeljenih sredstev. 

 
Posebne omejitve: 
Sredstva za investicije se ne dodelijo za: 
• investicije v prostore za zasebno rabo kmetov, 
• opravljanje gostinske dejavnosti na kmetijah, ki se ne izvaja kot dopolnilna dejavnost na 

kmetiji, 
• investicij za ureditev savne, fitnesa, bazena, teniškega igrišča, če kmetije nimajo 

zagotovljenih najmanj 10 ležišč, 
• investicije, ki presegajo izgradnjo skupno 20 ležišč ali 50 sedežev na kmetijo. 
 
 
V. FINANČNI POGOJI DODELJEVANJA SREDSTEV 
 
A. Splošni finančni pogoji 
 
Sredstva za gospodarsko diverzifikacijo na kmetiji se upravičencu dodelijo za sofinanciranje 
stroškov investicije v višini 50% priznane investicijske vrednosti na podlagi plačanih računov 
ali potrjenih in plačanih gradbenih situacij. 
 
Pri investiciji v turistično kmetijo znaša najvišja priznana investicijska vrednost 73.300.000 
SIT oziroma znaša najvišja višina dodeljenih sredstev za investicijo 36.650.000 SIT. 
 
Pri investiciji v domačo obrt znaša najvišja priznana investicijska vrednost 21.000.000 SIT 
oziroma znaša najvišja višina dodeljenih sredstev za investicijo 10.500.000 SIT. 
 
Sredstva se dodelijo samo v primeru, če je priznana investicijska vrednost projekta najmanj 
4.000.000,00 SIT oziroma znesek dodeljenih sredstev za investicijo ni nižji od 2.000.000 SIT. 
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Upravičenec lahko v programskem obdobju (2000-2006) za gospodarsko diverzifikacijo na 
kmetiji pridobi največ 47.250.000 SIT sredstev. 
 
Sredstva iz programa SAPARD se izplačajo na osnovi enega do največ štirih zahtevkov 
upravičenca za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec predložiti originalne račune z 
dokazili o njihovem plačilu, začasne in končno gradbeno situacijo, potrjeno s strani 
pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca, ter dokazila o njihovem plačilu, poročilo o 
opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca, in deklaracijo o izvoru blaga. 
 
B. Stroški, ki so izključeni iz sofinanciranja iz programa SAPARD: 

- nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb, ne glede na to, ali se po zakupu 
lastništvo prenese na zakupnika, 

- nakup rabljene opreme in kmetijske mehanizacije, 
- plačilo v naravi, 
- plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,  
- stroški poslovanja, vključno s stroški vzdrževanja in najema, 
- bančni stroški, stroški garancij in podobni stroški, 
- stroški konverzij, stroški in tečajne izgube v zvezi z evro računom SAPARD, 
- stroške javne uprave (splošni upravni stroški, najemnine in plače zaposlenih v 

dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja in nadzora), 
- stroški za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in 

ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc za pripravo oziroma izvajanje 
projekta, ki so neposredno povezani z ukrepom, ki presegajo 12% vseh upravičenih 
stroškov projekta, 

- izdatki pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred 
dokončanjem projekta, pa ti zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov, 

- za investicije izven območja Republike Slovenije, 
- stroški promocije. 

 
VI. VSEBINA VLOGE 
 
A. Izpolnjen originalni obrazec »Vloga za dodelitev sredstev iz programa SAPARD« 

(obrazec RP-01). 
B. Priloge: 
• Izvleček iz regionalnega razvojnega projekta podeželja (razvojni programi podeželja ali 

VTC), iz katerega je razvidno, da se kmetija nahaja na omenjenem območju. 
• Dokazilo o statusu kmeta. 
• Dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti, ki ustreza namenu investicije oz. izjava, da 

bo najkasneje v enem letu po zaključku investicije registriral dopolnilno dejavnost pri 
ustreznem upravnem organu. 

• Poslovni načrt, izdelan v skladu z metodologijo kmetijsko svetovalne službe in sicer za 
čas trajanja investicije in še vsaj za naslednji dve leti. V poslovnem načrtu mora biti zajeta 
tudi osnovna dejavnost na kmetiji. 

• Mnenje projektnega sveta. 
• Mnenje Kmetijske svetovalne službe. 
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• Dokazila o finančnem pokritju investicije: dokazilo vlagatelja o deležu lastnih sredstev ter 
kreditne pogodbe za morebitni preostali delež. Kot dokazila vlagatelja o deležu lastnih 
sredstev se prizna eno ali več od naštetih dokazil: bančna garancija ali izjava banke, da je 
upravičenec finančno sposoben izpeljati investicijo ali posojilne pogodbe (banke, 
hranilnice) ali pogodbe o odkupu kmetijskih pridelkov in lesa ali dokazilo o prihodkih iz 
osnovne in drugih dejavnosti; v primeru, da je že registrirana dopolnilna dejavnost, kopijo 
"Napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti", z žigom davčne uprave, z 
obveznima prilogama: "Bilanca stanja" na dan 31.12. ter "Bilanca uspeha" za dve 
predhodni leti. 

• Originalno dokazilo pristojnega organa (DURS), da ima vlagatelj poravnane davke in 
prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni. 

• Dokazilo o lastništvu (zemljiškoknjižni izpisek (A; B; C), ki ni starejši od treh mesecev) 
oz. dokazilo o dolgoročnih zakupnih pogodbah (najmanj 10 let oziroma pogodbe, ki 
veljajo še vsaj 5 let po zaključku investicije). 

• Notarsko overjeno pooblastilo morebitnih solastnikov kmetijskega gospodarstva. 
• V primeru domače obrti, potrdilo Obrtne zbornice Slovenije, da je izdelek priznan za 

izdelek domače obrti. 
• Investicijsko tehnično dokumentacijo, iz katere je razvidna: lokacija naložbe, tehnična 

rešitev z detajli predvidenih posegov in popisom del ter projektantski predračun. 
• Pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma pravnomočno odločbo o priglasitvi del v 

primeru, če gradbeno dovoljenje ni potrebno. 
• Strokovno oceno, pripravljeno v skladu z določili predpisov, ki obravnavajo posamezne 

oblike obremenjevanja okolja, če glede na obseg investicije v okviru dovoljenj iz prejšnje 
alinee ni obvezna pridobitev presoje vplivov na okolje (PVO). Iz strokovne ocene mora 
biti razvidno, ali investicija in na kakšen način povzroča obremenitev okolja (v primeru, 
da investicija predstavlja obremenitev okolja, mora strokovna ocena vsebovati tudi ukrepe 
za njeno preprečevanje ali zmanjšanje). 

• Če je potrebno, se priloži tudi soglasje Ministrstva za kulturo, da investicija ustreza 
zahtevam spomeniškega varstva. 

• Fotografijo lokacije za predvideno investicijo. 
 

5. člen 
 

UKREP ŠT. IV: Razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju 
 
I. PREDMET RAZPISA 
 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz programa SAPARD za 
sofinanciranje investicij v: 
1.   ureditev  cestne podeželske infrastrukture in sicer za: 

• ureditev  in izgradnjo tematskih poti za izboljšanje turistične infrastrukture in 
2.   ureditev vodne infrastrukture na podeželju za preskrbo s pitno vodo. 
 
Za ta namen se iz proračuna RS namenijo nepovratna sredstva: 
- s proračunske postavke 1347 SAPARD – lastna udeležba v višini 26.722.783 SIT in 
- s proračunske postavke 1346 SAPARD - tuja donacija v višini 53.445.565 SIT. 
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II. UPRAVIČENCI 
Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu so občine, ki  morajo biti na območjih, 
določenih z regionalnimi razvojnimi programi podeželja, ki jih odobri Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Seznam naselij, ki so vključena v te programe, je 
objavljen kot priloga II. tega razpisa. 
 
III. PREDMET PODPORE 
1. Predmet podpore so investicije v ureditev in izgradnjo tematskih poti za izboljšanje 
turistične infrastrukture, kot so pohodne, učne, gozdne, jahalne in kolesarske poti. 

 
2. Predmet podpore so investicije v ureditev vodne infrastrukture na podeželju za preskrbo s 
pitno vodo in sicer za: 
- iskanje novih vodnih virov za zagotavljanje zadostnih vodnih količin za preskrbo s pitno 

vodo; 
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov za vodooskrbo; 
- novogradnjo vodovodnih sistemov. 
 
IV. SPLOŠNI POGOJI IN OMEJITVE DODELJEVANJA SREDSTEV 
 
Splošni pogoji:  

1. Upravičenec mora predložiti popolno vlogo za dodelitev sredstev iz programa 
SAPARD na originalnem obrazcu RP-01. Vlogi na posameznem obrazcu  morajo biti 
priložene vse priloge in dokazila, ki so navedena v obrazcu vloge in v poglavju VI. 
tega razpisa.  

2. VVLLOOGGOO  JJEE  PPOOTTRREEBBNNOO  VVLLOOŽŽIITTII  VV  DDVVEEHH  IIZZVVOODDIIHH  ––  OORRIIGGIINNAALL  IINN  KKOOPPIIJJAA.. 
3. Upravičenec ne sme pričeti z izvedbo investicije oziroma pričeti z deli  pred izdajo 

odločbe o dodelitvi sredstev oziroma pred izdajo soglasja, ki ga na podlagi ZFO in 
Navodila o načinu in postopkih za izdajo soglasij za investicije v občinah, ki se 
sofinancirajo iz sredstev proračuna RS  (Ur. list RS, št. 55/99) izda Ministrstvo za 
finance. Kot začetek izvedbe investicije se šteje prevzem katerekoli obveznosti 
upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (postopek javnega naročila, 
sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme ali storitve ...). 

4. Ne glede na vrednost investicije mora upravičenec predložiti investicijski program, 
skupaj s finančnim načrtom investicije in s časovno dinamiko koriščenja sredstev, 
izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna 
naročila investicijskega značaja. Investicijski program mora vsebovati tudi postopek 
izračuna  in sam izračun neto sedanje vrednosti investicije. 

5. Upravičenec mora imeti izdelano vso potrebno gradbeno dokumentacijo in pridobljena 
vsa ustrezna upravna dovoljenja. 

6. Upravičenec mora predložiti strokovno oceno, pripravljeno v skladu z določili 
predpisov, ki obravnavajo posamezne oblike obremenjevanja okolja, če glede na 
obseg investicije v okviru dovoljenj iz prejšnje točke ni obvezna pridobitev presoje 
vplivov na okolje (PVO). Iz strokovne ocene mora biti razvidno, ali investicija in na 
kakšen način povzroča obremenitev okolja (v primeru, da investicija predstavlja 
obremenitev okolja, mora strokovna ocena vsebovati tudi ukrepe za njeno 
preprečevanje ali zmanjšanje). 

7. Gradbeni ukrepi morajo biti izvedeni v skladu s predpisi o graditvi objektov, urejanja 
prostora in varstva okolja. 

8. Investicija mora biti skladna z razvojnimi in prostorskimi dokumenti v občini. 
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9. Upravičenec mora imeti soglasje ministrstva, pristojnega za finance, v skladu z 
Zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94). 

10. Upravičenec se zavezuje, da se investicija, za katero je prejel sredstva iz programa 
SAPARD, ne bo bistveno spreminjala še naslednjih pet let po zadnjem izplačilu 
sredstev razen v primeru višje sile. 
Kot bistvene spremembe investicije so spremembe, ki: 

- vplivajo na naravo investicije ali pogoje izvajanja ali dajejo gospodarski družbi 
ali javni instituciji neupravičeno prednost in  

- so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta. 
Za višjo silo se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče 
predvideti, in katerih posledic ni mogoče odvrniti (potres, udar strele, samovžig, plaz 
in poplava). 
Upravičenec ne sme uporabljati investicije v nasprotju z namenom dodeljenih 
sredstev. 
O bistvenih spremembah investicije mora upravičenec nemudoma obvestiti Agencijo 
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja; 

11. Predložiti mora dokazilo, da je bil postopek izbire izvajalca izveden v skladu z 
Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS,  št. 39/00, 102/00 in 30/01). 

12. Poreklo blaga, storitve, gradbena dela ter oprema in materiali, ki postanejo sestavni 
del investicije, morajo biti v celoti iz držav članic Evropske skupnosti (Avstrija, 
Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, 
Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo) ali iz desetih držav 
kandidatk (Bolgarija, Češka republika, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, 
Romunija, Slovaška in Republika Slovenija). O poreklu blaga, storitev, gradbenih del, 
opreme in  materiala morata imeti upravičenec ali izvajalec ustrezno dokazilo.  

13. Upravičenec mora za investicijo voditi predpisano dokumentacijo in jo hraniti še pet 
let po prejemu potrdila Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja o zaključku investicije. 

 
Poleg izpolnjevanja splošnih pogojev mora biti izpolnjen še naslednji pogoj: 
Izkazana prioriteta v regionalnem razvojnem programu podeželja. 
 

OMEJITVE 

Splošne omejitve za pridobivanje sredstev iz programa SAPARD: 

• Upravičenec lahko pridobi sredstva za isto investicijo samo iz enega ukrepa iz programa 
SAPARD. 

• Sredstev se ne dodeli upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev 
programa, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske skupnosti.  

• Upravičenec mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko 
vrednostjo investicije. 

• Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upoštevajo priznani stroški 
investicije. Seznam upravičljivih stroškov je priloga I. tega razpisa. 
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• Če upravičenec uveljavlja pridobitev sredstev iz tega programa na podlagi neresničnih 
podatkov, ki jih navaja v vlogi, ali na podlagi neverodostojne dokumentacije, oziroma jih 
bo uporabil v nasprotju z določili odločbe o dodelitvi sredstev, ki jo bo izdal direktor 
Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, in pogodbe o pravicah 
in obveznostih pri uporabi dodeljenih sredstev, ki jo bosta sklenila upravičenec in Agencija 
Republike Slovenije za kmetijske trge in  razvoj podeželja, jih bo moral vrniti v roku 8 dni 
od dneva zahtevka za vračilo, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
dodeljenih sredstev. 

 
Posebne omejitve: 
 Sredstva za investicije se ne dodelijo za: 
• izgradnjo vodne infrastrukture za oskrbo mest s pitno vodo iz območij regionalnih 

razvojnih programov  podeželja, 
• nakup opreme in naprav, ki niso iz držav EU ali iz držav kandidatk. 
 
 
V. FINANČNI POGOJI DODELJEVANJA SREDSTEV 
 
A. Splošni finančni pogoji 
 
Sredstva za razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju se upravičencu dodelijo za 
sofinanciranje stroškov investicije v višini 75% priznane investicijske vrednosti na podlagi 
plačanih računov ali potrjenih in plačanih gradbenih situacij. Pri investicijah v vodno oskrbo, 
kjer neto sedanja vrednost investicije dosega 25% ali več celotnih stroškov investicije, višina 
dodeljenih sredstev znaša 50% priznane investicijske vrednosti. 
 
Pri investiciji v tematske poti znaša najvišja priznana investicijska vrednost 7.350.000 SIT  
oziroma znaša najvišja višina dodeljenih sredstev za investicijo 5.512.500 SIT.  
 
Pri investiciji v vodno infrastrukturo znaša najvišja priznana investicijska vrednost 
93.000.000 SIT oziroma najvišja višina dodeljenih sredstev za investicijo znaša 69.750.000 
SIT.  
 
Sredstva za razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju se dodelijo samo, če priznana 
investicijska vrednost ni  nižja od 2.000.000 SIT oziroma znesek dodeljenih sredstev ni nižji 
od 1.500.000 SIT. 
 
Upravičenec lahko v programskem obdobju (2000-2006) za razvoj in izboljšanje 
infrastrukture na podeželju pridobi največ 110.000.000 SIT sredstev. 
 

Sredstva iz programa SAPARD se izplačajo na osnovi enega do največ štirih zahtevkov 
upravičenca za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z 
dokazili o njihovem plačilu, začasne in končno gradbeno situacijo, potrjeno s strani 
pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca, ter dokazila o njihovem plačilu, poročilo o 
opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca, in deklaracije o izvoru blaga. 
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B. Stroški, ki so izključeni iz sofinanciranja iz programa SAPARD: 
• nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb, ne glede na to ali se po zakupu lastništvo 

prenese na zakupnika, 
• nakup rabljene opreme, 
• plačilo v naravi, 
• plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, 
• stroški poslovanja upravičenca, vključno z vzdrževanjem in najemom, 
• bančni stroški, stroški garancij in podobni stroški, 
• stroški konverzij, stroški in tečajne izgube v zvezi z evro računom SAPARD, 
• stroški javne uprave (splošni upravni stroški, najemnine za opremo, stroje in prostore, 

plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja in nadzora), 
• stroški za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije o 

izvedljivosti in ekonomski upravičenosti, stroški nakupa patentov in licenc za pripravo 
in/ali izvajanje investicije, ki so neposredno povezani z investicijo, ki presegajo 12% vseh 
upravičenih stroškov investicije, 

• izdatki pri investicijah, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred 
dokončanjem investicije, pa ti zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov investicije, 

• za investicije izven območja Republike Slovenije, 
• stroški promocije. 
 
 
VI. VSEBINA VLOGE 
 
A. Izpolnjen originalni obrazec »Vloga za dodelitev sredstev iz programa SAPARD« 

(obrazec RP-01). 
B. Priloge: 
• Izvleček iz  razvojnega programa podeželja, iz katerega je razvidno, da gre za prioritetno 

nalogo. 
• Projektna dokumentacija, iz katere je razvidno: lokacija naložbe, tehnična rešitev z detajli 

predvidenih posegov in popisom del ter projektantski predračun. 
• Pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma pravnomočna odločba o priglasitvi del v 

primeru, če gradbeno dovoljenje ni potrebno. 
• Strokovna ocena, pripravljeno v skladu z določili predpisov, ki obravnavajo posamezne 

oblike obremenjevanja okolja, če glede na obseg investicije v okviru dovoljenj iz prejšnje 
alinee ni obvezna pridobitev presoje vplivov na okolje (PVO). Iz strokovne ocene mora 
biti razvidno, ali investicija in na kakšen način povzroča obremenitev okolja (v primeru, 
da investicija predstavlja obremenitev okolja, mora strokovna ocena vsebovati tudi ukrepe 
za njeno preprečevanje ali zmanjšanje). 

• V primeru vodne infrastrukture: ocena zdravstvene ustreznosti pitne vode območnega 
Zavoda za zdravstveno varstvo, ki ni starejše od 6 mesecev. 

• Poročilo o že izvršenih delih, če gre za fazno gradnjo. 
• Pozitivno mnenje občinskega sveta. 
• Mnenje projektnega sveta. 
• Izjava o zagotovitvi finančnih sredstev za tisti del, ki ga finančno ne pokrivajo sredstva 

SAPARD, z dokazili: izpisek iz občinskega proračuna, iz katerega je razvidna višina 
sredstev, namenjena za ta ukrep, s sprejetim Načrtom razvojnih programov občine. 
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• Ne glede na vrednost investicije: Investicijski program, skupaj s finančnim načrtom 
projekta s časovno dinamiko koriščenja sredstev, izdelan v skladu z Uredbo o enotni 
metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja 
(Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98, 43/99), ki mora vsebovati postopek izračuna in sam 
izračun neto sedanje vrednosti investicije.  

 
6. člen 

 
ROK IN NAČIN PRIJAVE 
 
Vlagatelji lahko pridobijo »Vlogo za dodelitev sredstev iz programa SAPARD« (Obrazec RP-
01) na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, na območnih zavodih Kmetijske svetovalne 
službe in na domači strani ministrstva (www.gov.si/mkgp/). 
 
Vlagatelji morajo izpolnjene vloge za pridobitev sredstev iz programa SAPARD z 
zahtevanimi prilogami poslati s priporočeno pošto na naslov:  
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
Dunajska 160 
1000 Ljubljana.  
 
Vlagatelji lahko vloge na ta javni razpis pošljejo naslednjega dne od objave tega javnega 
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Vloge morajo prispeti v zaprtih pošiljkah z oznako 
za ukrep št. I.  »Javni razpis za INV-SAPARD. NE ODPIRAJ« 
za ukrep št. II.  »Javni razpis za ŽPI-SAPARD. NE ODPIRAJ« 
za ukrep št. III.  »Javni razpis za GDK-SAPARD. NE ODPIRAJ« 
za ukrep št. IV.  »Javni razpis za KMI-SAPARD. NE ODPIRAJ« 
in naslovom vlagatelja na hrbtni strani. Na ovojnici mora biti označen čas oddaje vloge po 
pošti, ki mora biti enak označbi časa, ki je naveden na potrdilu pošte o priporočeni pošiljki. 
Vloga mora biti poslana v dveh izvodih (original in kopija vloge) v isti pošiljki. 
 
Vloge na ta javni razpis se lahko pošiljajo do dne objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog 
na ta javni razpis, ki bo objavljen na enak način, kot je bil objavljen javni razpis. 
 
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja. 
Kontaktne osebe:  
za ukrep št. I.  Sonja Gornik, tel. št. 01/478 92 25; 
za ukrep št. II.  Janez Lipec, tel. št. 01/478 92 26; 
za ukrep št. III.  Ariana Libertin, tel. št. 01/478 92 22; 
za ukrep št. IV. Mirjam Kopše, tel. št. 01/478 92 73; 
 
vsak delovni dan od 10. do 12. ure ter vsako sredo med 14. in 16. uro. 
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7. člen 
 

POSTOPEK 
 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja bo obvestila vlagatelje, ali 
je prispela vloga popolna, oziroma katere dokumente je potrebno še priložiti, da bo vloga 
popolna. Potrebne dopolnitve vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti, prav tako v dveh 
izvodih najkasneje v petnajstih (15) dneh po prejemu tega obvestila. Na ovojnici mora biti 
označen čas oddaje dopolnitve vloge, ki mora biti enak označbi časa, ki je naveden na 
potrdilu pošte o priporočeni pošiljki. V primeru dopolnitve se šteje vloga za popolno od 
oddaje pravilne dopolnitve. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v tem roku, bodo zavržene s 
sklepom kot nepopolne. Zavržene bodo tudi nepravočasno prispele vloge in vloge, ki jih je 
vložil neupravičen vlagatelj, ter vloge, ki niso v skladu z zahtevami tega javnega razpisa. 
 
Vrstni red obravnave vlog se določi na osnovi dneva in ure oddaje popolne vloge po pošti. Če 
bosta imeli dve ali več vlog na ovojnici enako označbo časa oddaje po pošti, bo delavec, ki bo 
vodil postopek, zahteval od vlagateljev potrdilo o oddaji vloge po pošti. Če se tudi na ta način 
ne bo dalo ugotoviti vrstni red vlog, se bo v prisotnosti vlagateljev izvedlo žrebanje o vrstnem 
redu prispelih vlog. Žrebanje bo vodil delavec, ki ga bo določil direktor Agencije Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. 
 
Vloge ima Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja pravico predati 
v presojo za to usposobljenim strokovnjakom in na osnovi njihovega mnenja odločiti o 
vsebinski ustreznosti vloge. 
 
Direktor Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja bo upravičencem 
izdal odločbo o dodelitvi in višini sredstev v roku 60 dni od vložitve popolne in utemeljene 
vloge za dodelitev sredstev.  
 
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz dodelitve sredstev iz programa SAPARD, ter pravice in 
obveznosti glede hranjenja in dostopa do dokumentacije, bodo urejene s pogodbo, na osnovi 
katere bodo upravičenci lahko koristili dodeljena sredstva. 
 
Pred izdajo odločbe, v primeru vmesnih izplačil, nepravočasnega izvajanja obveznosti, 
določenih v pogodbi, ob koncu investicije se na zahtevo Agencije Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja opravi inšpekcijski pregled na kraju samem. Inšpekcijski 
pregled  se lahko opravi tudi 5 let po zaključku investicije.  
 

8. člen 
 

Z dnem objave tega javnega razpisa se zaključi javni razpis za zbiranje vlog za dodelitev 
nepovratnih sredstev iz programa SAPARD, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 2/02 in 
popravek v Uradnem listu RS, št. 6/02. Vloge, prispele na navedeni javni razpis do dne in na 
dan objave tega javnega razpisa, se obravnavajo po določbah javnega razpisa, objavljenega v 
Uradnem listu RS, št. 2/02 in 6/02. 
 
 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
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PRILOGA I.: UPRAVIČLJIVI STROŠKI PO UKREPIH, VKLJUČENIH V 
PROGRAM SAPARD 

 
Predložen seznam opredeljuje upravičljive stroške, ki se upoštevajo pri obravnavi vloge 
prosilcev in pri preverjanju zahtevkov za izplačilo sredstev iz programa SAPARD. 
 
Splošna določila 
 
Ob upoštevanju izključitvenih določb iz 4. člena Razdelka B Večletnega sporazuma o 
financiranju med Komisijo Evropskih skupnosti in Vlado Republike Slovenije (Zakon o 
ratifikaciji večletnega sporazuma o financiranju med Komisijo Evropskih skupnosti in Vlado 
Republike Slovenije, Uradni list, št. 61/01, Mednarodne pogodbe št. 19) in parametrov 
Programa razvoja podeželja 2000 – 2006 (program SAPARD), ki jih je odobrila Evropska 
komisija, so upravičeni tu navedeni izdatki. 
 

1. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani: 
− stroški dobave gotovih elementov  (nakup in transport) in njihove montaže  ali 
− stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, transporta in opravljenih del).  

 
2. Pri opremi stroški vključujejo stroške nakupa opreme, transporta in montaže. 

 
3. »Nepredvideni stroški« so tisti stroški, ki so nujni za zaključek faze ali sklopa del in 

lahko znašajo do 10% upravičljivih stroškov za posamezen sklop del. 
 
V nadaljevanju zaradi večje preglednosti in lažjega spremljanja upravičljivih stroškov 
navajamo v skupni preglednici gradbena in obrtniška dela po sklopih z opredelitvijo vrste del, 
ki so upravičljivi strošek naložb v Programu SAPARD. Pri opredelitvi upravičljivih stroškov 
za ukrep1, ukrep 2 in ukrep 3 se sklicujemo na posamezen sklop in točko iz preglednice 1. 
Gradbena in obrtniška dela v okviru ukrepa 4 so specifična in so pri ukrepu posebej navedena. 
 

Preglednica 1: Gradbena in obrtniška dela, katerih stroški so upravičljivi v okviru izvajanja 
ukrepov Programa SAPARD  

Točka GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA  
  
1.  Rušitvena dela: 

a) Rušenje obstoječih objektov; 
b) Rušenje obstoječih konstrukcij; 
c) Odvoz materiala  na najbližjo stalno deponijo; 
d) Nepredvideni stroški; 
e) Pomožna dela, drobni material. 

2.  Zemeljska dela: 
a) Površinski izkop humusa;  
b) Izkop zemlje;   
c) Izkop temeljev in jarkov;  
d) Izdelava nasipa in kamnite podlage pod talno ploščo; 
e) Odvoz materiala na najbližjo deponijo;  
f) Utrjevanje podlage;  
g) Nepredvideni stroški 
h) Pomožna dela, drobni material  
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3.  Betonska dela: 
a) Izdelava podložnega betona; 
b) Izdelava ustreznih konstrukcij;  
c) Montaža armatur; 
d) Izdelava betonskih tlakov, preklad, cementne prevleke;  
e) Montaža ustreznih montažnih elementov; 
f) Izdelava sistema kanalov in jaškov s pokrovi;  
g) Nepredvideni stroški; 
h) Pomožna dela, drobni material. 

4.  Zidarska dela:  
a) Zidanje/postavitev zidov, predelnih sten;  
b) Horizontalna in vertikalna izolacija objekta;  
c) Grobi in fini omet stropov in  zidov objekta;  
d) Izdelava armiranobetonskega estriha;  
e) Vzidava okvirjev, oken, vrat;  
f) Vzidava drugih (manjših) elementov v objektu (dimnikov); 
g) Nepredvideni stroški; 
h) Pomožna dela, drobni material  

5.  Tesarska dela:  
a) Izdelava vseh vrst opažev za novogradnjo ali adaptacijo objekta;  
b) Izdelava premičnih odrov;  
c) Izdelava lesene strešne konstrukcije;  
d) Izdelava raznih manjših tesarskih konstrukcij; 
e) Nepredvideni stroški; 
f) Pomožna dela, drobni material  

6.  Fasaderska dela: 
a) Omet fasade; 
b) Izdelava izolacij;  
c) Obloge zidov;  
d) Izdelava fasadnega podstavka; 
e) Nepredvideni stroški; 
f) Pomožna dela, drobni material  

7.  Kanalizacija:  
a) Polaganje cevi na podlago; 
b) Izdelava kanalizacijskih  jaškov s pokrovi;  
c) Izdelava peskolovov; 
d) Izdelava drenaže objekta;  
e) Nepredvideni stroški; 
f) Pomožna dela, drobni material. 

8.  Krovska dela:  
a) Namestitev  strešne kritine;  
b) Nepredvideni stroški; 
c) Pomožna dela, drobni material. 

9.  Kleparska dela: 
a) Izdelava žlebov ; 
b) Izdelava kapnih in čelnih obrob; 
c) Izdelava odtočnih  cevi;  
d) Snegolovi;  
e) Nepredvideni stroški; 
f) Pomožna dela, drobni material. 
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10.  Keramičarska dela:  
a) Priprava podlage za polaganje keramike; 
b) Polaganje keramike;  
c) Zaključna keramičarska dela;  
d) Nepredvideni stroški; 
e) Pomožna dela, drobni material. 

11.  Mizarska dela: 
a) Vgradnja  oken, vrat s podboji, lesenih polnil za ograje;  
b) Nepredvideni stroški; 
c) Pomožna dela, drobni material. 

12.  Parketarska dela:  
a) Polaganje parketa z vsemi deli; 
b) Nepredvideni stroški; 
c) Pomožna dela, drobni material. 

13.  Pleskarska dela:  
a) Pleskanje sten in stropov;  
b) Pleskanje/premaz lesenih, kovinskih elementov in površin;  
c) Nepredvideni stroški; 
d) Pomožna dela, drobni material. 

14.  Ključavničarska dela: 
a) Izdelava predpražne rešetke; 
b) Izdelava kovinskih  elementov v hlevih in objektih za krmo (ogrodja ograje, pregrade 

med ležalnimi boksi,  krmne pregrade, vrat za polnjenje in praznjenje boksov;  
c) Izdelava kovinskih  elementov v objektih za predelavo; 
d) Izdelava kovinskih ogrodij za ograje (balkoni, stopnišče); 
e) Nepredvideni stroški; 
f) Pomožna dela, drobni material. 

15.  Kamnoseška dela:  
a) Izdelava  kamnitih elementov (okenske police, stopnišča, tlaki); 
b) Nepredvideni stroški; 
c) Pomožna dela, drobni material. 

16.  Elektroinštalaterska dela: 
a) Vgradnja notranje in zunanje elektroinštalacije; 
b) Nepredvideni stroški; 
c) Pomožna dela, drobni material. 

17.  Vodovodna in druga inštalaterska dela: 
a) Vgradnja interne sanitarne in vodovodne inštalacije ter sanitarne opreme; 
b) Vgradnja strojne inštalacije (bojler, hidrofor, sistemi za ogrevanje, hlajenje in 

prezračevanje objekta) in opreme; 
c) Vgradnja specifične vodovodne opreme v hleve;  
d) Vgradnja specifične vodovodne opreme v objekte za predelavo; 
e) Nepredvideni stroški; 
f) Pomožna dela, drobni material. 

18.  Dodatna dela: 
a) Zunanja ureditev povoznih površin; 
b) Zunanja ureditev okolice objekta; 
c) Odvodnja zalednih vod stran od objekta; 
d) Nepredvideni stroški; 
e) Pomožna dela, drobni material. 
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Preglednica 2 predstavlja »ostale stroške«, katerih višina je omejena glede na skupne 
upravičljive stroške projekta.   

Preglednica 2: Ostali stroški   

1. Ostali stroški, ki so neposredno povezani s projektom: 
a) honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, 
b) študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, 
c) nakup patentov in licenc za pripravo in/ali izvajanje projekta, 
 
Stroški so upravičeni do sofinanciranja v obsegu do 12% vseh upravičenih stroškov 
projekta. 

 
 
UKREP ŠT. 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva 
 

A. Prireja na kmetijskem gospodarstvu           
 

1. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA  
1.1. - Novogradnje in adaptacije: 

• HLEVI za govedo (meso, mleko), drobnico (meso, mleko) in prašiče (plemenske 
svinje, prašiči pitanci);  

• SAMOSTOJNI OBJEKTI ZA KRMO 
 1. Rušitvena dela za potrebe novogradnje ali adaptacije: 

Vključuje a) – e) 

 2. Zemeljska dela: 
Vključuje a) – h) 

 3. Betonska dela: 
Vključuje a) – h) 

 4. Zidarska dela:  
Vključuje a) – h) 

 5. Tesarska dela:  
Vključuje a) – f) 

 6. Fasaderska dela: 
Vključuje a) – f) 

 7. Kanalizacija:  
Vključuje a) – f) 

 8. Krovska dela:  
Vključuje a) – c) 

 9. Kleparska dela: 
Vključuje a) – f) 

 10. Keramičarska dela:  
Vključuje a) – e) 

 11. Mizarska dela: 
Vključuje a) – c) 
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 13. Pleskarska dela:  
Vključuje a) – d) 

 14. Ključavničarska dela: 
Vključuje a) – c), e) in f) 

 15. Kamnoseška dela:  
Vključuje a) – c) 

 16. Elektroinštalaterska dela: 
Vključuje a) – c) 

 17. Vodovodna in druga inštalaterska dela: 
Vključuje a) – f) 

 18. Dodatna dela: 
Vključuje a) – e) 

 

1.2.  POMOŽNI OBJEKTI-armiranobetonski koritasti silosi, gnojišča, gnojne jame in 
greznice – novogradnje 

 2. Zemeljska dela:  
Vključuje a) – e) 

 3. Betonska dela: 
Vključuje a) – h) 

 5. Tesarska dela: 
Vključuje a), b), d), e), f) 

 6. Fasaderska dela: 
Vključuje c) 

 
 

 

2. OPREMA 

2.1. OPREMA ZA HLEVE:  

Oprema molzišča–kompletno z vsemi elementi, materialom in montažo; Oprema za 
doziranje močnih krmil; Transporterji za gnoj; Betonske rešetke; Izdelava zavese za 
zapiranje prehoda v hlevu. 

2.2. OPREMA ZA SAMOSTOJNE OBJEKTE ZA KRMO 
 1. Notranja oprema objektov za skladiščenje krme:  

Notranja vgradnja oprema silosov, senikov. 
 2.Dvoriščna mehanizacija:  

Prevozno stojalo za govedo; Puhalniki in drugi transporterji krme; Stroji in naprave za 
razdeljevanje krme; Mlini in mešalnice za krmo; Sušilne naprave; Stroji za odvzem in 
pokladanje krme. 

  
3. KMETIJSKA HRIBOVSKA MEHANIZACIJA:  

Standardni traktor; Gorski traktor; Gorski transporter; Motorna kosilnica; Priključni stroji 
za spravilo krme.  
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B. Predelava na kmetijskem gospodarstvu 
 

1. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - novogradnje in adaptacije objektov za 
skladiščenje, dodelavo  in predelavo mleka in mesa 

 1. Rušitvena dela:  
Vključuje a) do e) 

 2. Zemljska dela:  
Vključuje a) do h) 

 3. Betonska dela: 
Vključuje a) do h) 

 4. Zidarska dela:  
Vključuje a) do h) 

 5. Tesarska dela:  
Vključuje a) do f) 

 6. Fasaderska dela:  
Vključuje a) do f) 

 7. Kanalizacija: 
Vključuje a) do f) 

 8. Krovska dela: 
Vključuje a) do c) 

 9. Kleparska dela: 
Vključuje a) do f) 

 10. Keramičarska dela: 
Vključuje a) do e) 

 11. Mizarska dela: 
Vključuje a) do c) 

 13. Pleskarska dela: 
Vključuje a) do d) 

 14. Ključavničarska dela: 
Vključuje a), c), e) in f) 

 15. Kamnoseška dela: 
      Vključuje a) do c) 

 16. Elektroinštalaterska dela:  
Vključuje a) do c)  

 17. Vodovodna in druga inštalaterska dela:  
Vključuje a), b), d), e) in f) 

 18. Dodatna dela: 
 Vključuje a) do e) 
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2.  OPREMA- za objekte za skladiščenje, dodelavo  in predelavo mleka in mesa 

2.1. MLEKO: Oprema za zbiranje mleka; Oprema za predelavo mleka; Oprema za 
sterilizacijo; Oprema za umetno prezračevanje ter klimatizacijo proizvodnih in skladiščnih 
prostorov; Hladilna oprema 

2.2. MESO: Oprema za klanje in omamljanje živali; Oprema za proizvodnjo in konzerviranje 
mesnih izdelkov; Rezervoarji za odpadke; Oprema za sterilizacijo; Oprema za umetno 
prezračevanje ter klimatizacijo proizvodnih in skladiščnih prostorov; Hladilna oprema 

 

C. Ostali stroški  
 

1. Ostali stroški, ki so neposredno povezani s projektom: 
Vključuje a) – c) 

 
 
UKREP ŠT. 2: Kapitalske podpore naložbam v predelavo  in trženje  kmetijskih in 
ribiških proizvodov 
 
 
Upravičljivi stroški gradbenih in obrtniških del so za oba podukrepa enaki. 
 

A. Adaptacije obstoječih gradbenih objektov  

1. 
Gradbena dela in obrtniška dela 

 1. Rušitvena dela za potrebe adaptacije objekta 
Vključuje a) do e) 

 2. Zemeljska dela: 
Vključuje a) do h) 

 3. Betonska dela: 
Vključuje a) do h) 

 4. Zidarska dela: 
Vključuje a) do h) 

 5. Tesarska dela 
Vključuje a) do f) 

 6. Fasaderska dela: 
Vključuje a) do f) 

 7. Kanalizacija:  
Vključuje a) do f) 

 8. Krovska dela:  
Vključuje a) do c) 

 9. Kleparska dela: 
Vključuje a) do f) 

 10. Keramičarska dela:  
Vključuje a) do e) 
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 11. Mizarska dela: 
Vključuje a) do c) 

 13. Pleskarska dela: 
Vključuje a) do d) 

 14. Ključavničarska dela: 
Vključuje a), c), e) in f) 

 15. Kamnoseška dela:  
Vključuje a) do c) 

 16. Elektroinštalaterska dela: 
Vključuje a) do c) 

 17. Vodovodna in druga inštalaterska dela: 
Vključuje a), b), d),  e) in f) 

 

B. Oprema  
Oprema je specifična za posamezen podukrep, zato jo navajamo ločeno 
 

Podukrep 2.1 sektor predelave mesa in rib 

  

1. OPREMA: meso (kopitarjev in parkljarjev, perutnine in divjadi) 
 Sistemi za prenos živali, trupov, kosov  

  

 Oprema za omamljanje živali 

 Oprema za klanje živali  

  

 Obdelovalne linije: 

 • Za odiranje živali 

 • Za primarno obdelavo trupov po izkrvavitvi  

 Oprema za interne veterinarske preglede, ki pripada obratu in je sestavni del projekta 

 Laboratorijska oprema (ne vključuje pohištva in steklovine) za interno uporabo, ki 
pripada predelovalnemu obratu in je sestavni del projekta 

 Oprema za obdelavo trupov 

 Oprema za pranje trupov  

 Oprema za obdelavo notranjih organov 

 Oprema za razsek in obdelavo mesa 

 Oprema za transport živil in odstranjenih delov 

 Oprema za vodno hlajenje trupov perutnine 

  

 Oprema za odpremo mesa 

  

 Oprema za proizvodnjo in konzerviranje mesnih izdelkov: 
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 • Oprema za rezanje, sekljanje, drobljenje in mletje mesa 

 • Oprema za obdelavo in pripravo mesa in surovin za predelavo  

 • Oprema za proizvodnjo poltrajnih in trajnih mesnih izdelkov in konzerviranih 
gotovih živil  

 • Oprema za proizvodnjo mletega mesa, polpripravljenih in pripravljenih mesnih 
jedi 

 • Oprema za konzerviranje izdelkov  

 • Oprema za toplotno obdelavo in prekajevanje izdelkov  

 • Oprema za soljenje, razsoljevanje in gnetenje 

  

 Oprema za pripravo izdelkov ki se jim dodaja druga živila, začimbe in aditive 

 Oprema za topljenje in predelavo maščob: 

 • Oprema za drobljenje in mletje surovin 

 • Oprema za predelavo maščob s toploto ali pritiskom 

 • Oprema za skladiščenje in shranjevanje maščob  

 • Oprema za pridobivanje frakcij živalskih maščob 

 Rezervoarji za odpadke 

  
2. OPREMA – ribe 

 Oprema za sprejem surovine  

  

 Oprema za pripravljanje in skladiščenje ledu  

  

 Oprema za klanje in čiščenje rib 

  

 Oprema za obdelavo in razsek 

  

 Oprema za konfekcioniranje in pakiranje 

 Oprema za soljenje in razsoljevanje 

 Oprema za polnjenje, toplotno obdelavo in prekajevanje 

  

 Oprema za konzerviranje  

  

 Oprema za pripravo izdelkov, ki se jim dodaja druga živila, začimbe in aditive 

  

 Oprema za sprejem školjk 

 Oprema za prečiščevanje školjk 

  



Stran 7856 / Št. 96-97 / 15. 11. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave 

 

  

 Laboratorijska oprema (brez pohištva in steklovine) za interno uporabo, ki pripada 
predelovalnemu obratu in je sestavni del projekta 

  

3. OPREMA (za predelavo mesa, za predelavo rib) 

 Računalniška oprema z montažo in programi za kontrolo in vodenje proizvodnega in 
skladiščnega procesa 

  

 Oprema za nadzor in obvladovanje kontrolne in merilne opreme 

 Oprema za kontrolne in analizne sisteme  

  

 Oprema za termostatiranje konzerv 

 Oprema za toplotno obdelavo konzerv: pasterizacijo in sterilizacijo 

 Oprema za čiščenje in kontrolo konzerv in pločevink 

  

 Oprema za doziranje in polnjenje 

  

 Oprema za pakiranje, označevanje, embaliranje in preembaliranje izdelkov ter 
oprema za pripravo živil za omenjene postopke 

  

 Oprema za shranjevanje in skladiščenje izdelkov in surovin 

  

 Oprema za sanacijo odpadnih vod 

 Lastne čistilne naprave 

 Oprema za obvladovanje primarne, sekundarne in terciarne embalaže in odpadkov 

  

 Oprema za pranje in dezinfekcijo orodij, naprav in strojev 

  

 Oprema za pranje živil  

  

 Oprema za sterilizacijo 

  

 Oprema za umetno prezračevanje, klimatizacijo proizvodnih in skladiščnih prostorov  

  

 Oprema za pripravo, akumulacijo in razvod tople in hladne (ledne) vode 

 Oprema za kemično pripravo mehke vode  

  

 Oprema za predelavo odpadkov animalnega porekla  

  

 Hladilna oprema 
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Podukrep 2.2: sektor mleka in mlečnih izdelkov 
 

1. OPREMA – mleko, mlečni izdelki 

 Oprema za predelavo mleka  

 Oprema za polnjenje, pakiranje in embaliranje mleka 

  

 Oprema za proizvodnjo surovega masla 

 Oprema za pakiranje in embaliranje surovega masla 

  

 Oprema za proizvodnjo fermentiranih mlečnih izdelkov  

 Oprema za polnjenje, pakiranje in embaliranje fermentiranih izdelkov 

  

 Oprema za predelavo mleka v prahu 

 Oprema za polnjenje in embaliranje mleka v prahu 

  

 Oprema za proizvodnjo sirov   

 Oprema za konfekcioniranje, pakiranje in embaliranje sira  

  

 Oprema za skutarno  

   

 Oprema za proizvodnjo in obdelavo smetane 

 Oprema za pakiranje in embaliranje smetane 

   

 Oprema za predelavo, pakiranje in shranjevanje  sirotke 

  

 Oprema za pripravo in pakiranje sladoleda 

  

 Oprema za pripravo sterilnih izdelkov 

 Oprema za čiščenje in pripravo embalaže 

  

 Oprema za CIP (Cleaning in place) 

     

 Laboratorijska oprema (ne vključuje pohištva in steklovine) za interno uporabo, ki 
pripada predelovalnemu obratu in je sestavni del projekta 

  

 Oprema za skladiščenje in shranjevanje mleka ter mlečnih izdelkov 

  

 Računalniška oprema z montažo in programi za kontrolo in vodenje proizvodnega in 
skladiščnega procesa 
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 Oprema za nadzor in obvladovanje kontrolne in merilne opreme 

 Oprema za kontrolne in analizne sisteme  

  

 Oprema za sanacijo odpadnih vod 

 Lastne čistilne naprave 

 Oprema za obvladovanje primarne, sekundarne in terciarne embalaže in odpadkov 

  

 Oprema za pranje in dezinfekcijo orodij, naprav in strojev 

  

 Oprema za pranje živil  

  

 Oprema za sterilizacijo 

  

 Oprema za umetno prezračevanje, klimatizacijo proizvodnih in skladiščnih prostorov  

  

 Oprema za pripravo, akumulacijo in razvod tople in hladne (ledne) vode 

 Oprema za kemično pripravo mehke vode  

  

 Oprema za predelavo odpadkov animalnega porekla  

  

 Hladilna oprema 

 

C. Ostali stroški 
 

1. Ostali stroški, ki so neposredno povezani s projektom: 
Vključuje a) – c) 
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UKREP ŠT. 3: Gospodarska diverzifikacija na kmetijah 
  
1. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA   
 

1.1. Novogradnje ali adaptacije: 
- objektov  turističnih zmogljivosti,  
- pomožnih objektov za turistično dejavnost in  
- delavnic domače obrti 

 1. Rušitvena dela:  
Vključuje a) – e) 

 2. Zemljska dela:  
Vključuje a) – h) 

 3. Betonska dela: 
Vključuje a) – h) 

 4. Zidarska dela: 
Vključuje a) – h) 

 5. Tesarska dela:  
Vključuje a) – f) 

 6. Fasaderska dela:  
Vključuje a) – f) 

 7. Kanalizacija:  
Vključuje a) – f) 

 8. Krovska dela:  
Vključuje a) – c) 

 9. Kleparska dela:  
Vključuje a) – f) 

 10. Keramičarska dela:  
Vključuje a) – e) 

 11. Mizarska dela: 
Vključuje a) – c) 

 12. Parketarska dela:  
Vključuje a) - c) 

 13. Pleskarska dela:  
Vključuje a) – d) 

 14. Ključavničarska dela:  
Vključuje a), d), e), f) 

 15. Kamnoseška dela:  
Vključuje a) – c) 

 16. Elektroinštalaterska dela:  
Vključuje a) – c) 
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 17. Vodovodna in druga inštalaterska dela:  
Vključuje a) – f) 

 18. Dodatna dela: 
Vključuje a) do e) 

 
 
 
2. OPREMA 
 
V okviru ukrepa 3 je opravičljiv strošek dobave in montaže opreme za: 
1. turistične zmogljivosti na kmetiji 
2. delavnice domače obrti  
 

2.1. Oprema za turistično dejavnost na kmetiji 
 1. Oprema za osnovne objekte za turistično dejavnost: pohištvo in oprema za spalnico, 

sanitarije, kuhinjo, bivalno sobo, jedilnico 

 2. Oprema pomožnih objektov za turistično dejavnost na kmetiji: žična ograja in mreže 
za igrišča, savna, montažni bazen, solarij, oprema za fitness, oprema za športe na 
prostem, gorsko kolo, čoln, jahalna oprema, smučarska vlečnica, betonski kamin, 
oprema za otroška igrišča. 

2.2 Oprema za delavnice domače obrti:  
Stroji, orodja, lesene ali kovinske police 

 
 
3.  OSTALI STROŠKI 
 

1. Ostali stroški, ki so neposredno povezani s projektom: 
Vključuje a) – c) 
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UKREP ŠT. 4: Razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju 
 

A. Cestna infrastruktura  
 

1. Gradbena dela  
 1. Preddela:  

a) Očiščevalna dela in priprava gradbišča;  
b) Zakoličenje objekta (os ceste, talni vodi) z zavarovanjem zakoličenja; 
c) Postavljanje profilov;   
d) Nepredvideni stroški 
 

 2. Zemeljska dela:  
a) Površinski odkop humusa;  
b) Izkop zemlje;  
c) Planiranje in valjanje planuma ter dna jarkov; 
d) Polaganje politlaka;  
e) Zasipavanje z utrjevanjem podlage; 
f) Izdelava nasipov s humusiranjem površine; 
g) Nepredvideni stroški 
 

 3. Zgornji ustroj:  
a) Vgrajevanje  in zaklinjanje tampona; 
b) Polaganje betonskih robnikov;  
c) Vgrajevanje bituminiziranega drobljenca, betona; 
d) Nepredvideni stroški; 
e) Pomožna dela, drobni material. 

 4. Odvodnjavanje:  
a) Vgradnje cevi, rešetk in stičnih elementov; 
b) Kompletna izdelava požiralnikov, vpadnih jaškov, bočnih priključkov, plitvih rigol, 

vtočnih in iztočnih glav in priključkov cevi, peskolovov 
c) Planiranje izkopanega materiala; 
d) Nepredvideni stroški 

 5. Ostala dela: 
a) Označbe (talne, prometni znaki); 
b) Geodetski posnetek z izrisom; 
c) Nepredvideni stroški. 

 
2. 

 
Oprema 

 1. Signalizacijska oprema 
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B. Vodovodna infrastruktura  
 

1. Gradbena in obrtniška dela 
1.1. Vodohran 
 1. Preddela:  

a) Očiščevalna dela in priprava gradbišča; 
b) Zakoličenje objekta; 
c) Nepredvideni stroški 
d) Pomožna dela, drobni material. 

 2. Zemeljska dela:  
a) Površinski odkop humusa;  
b) Izkop gradbene jame s planiranjem dna; 
c) Izdelava gramozne posteljice ter nasutja iz peska; 
d) Zasip objekta; 
e) Planiranje in oblikovanje novih površin;  
f) Odvoz odvečnega izkopanega materiala;  
g) Nepredvideni stroški; 
h) Pomožna dela, drobni material. 

 3. Tesarska dela:  
a) Razni opaži in njihovi dodatki; 
b) Premični in nepremični delovni odri; 
c) Nepredvideni stroški; 
d) Pomožna dela, drobni material. 

 4. Betonska in armirano betonska dela:  
a) Vgrajevanje betona; 
b) Polaganje armatur; 
c) Nepredvideni stroški; 
d) Pomožna dela, drobni material. 

 5. Zidarska dela:  
a) Izdelava izolacij; 
b) Zazidava odprtin v zidu; 
c) Vzidava okvirjev, elektro omarice, prezračevalne žaluzije, okvirjev pohodnih mrež; 
d) Horizontalna in vertikalna izravnava; 
e) Vzidava fazonskih komadov; 
f) Izdelava podstavkov; 
g) Nepredvideni stroški 
h) Pomožna dela, drobni material. 

 6. Kanalizacijska dela: 
a) Polaganje drenažnih in kanalizacijskih cevi; 
b) Izdelava revizijskega jaška; 
c) Nepredvideni stroški; 
d) Pomožna dela, drobni material. 

 7. Dodatna dela: 
a) Zunanja ureditev pohodnih površin; 
b) Izdelava ograje; 
c) Izdelava obrob; 
d) Humuziranje površin in zasaditev grmovnic; 
e) Nepredvideni stroški; 
f) Pomožna dela, drobni material. 



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 96-97 / 15. 11. 2002 / Stran 7863 
 

  

 8. Ključavničarska dela: 
a) Kovinska vrata, okna, stopnice, rešetke, predpražnega strgala, vstopne letve; 
b) Izdelava ventilacije; 
c) Nepredvideni stroški; 
d) Pomožna dela, drobni material.  

 9. Kleparska dela:  
a) Izdelava zaščite betonskega venca; 
b) Nepredvideni stroški; 
c) Pomožna dela, drobni material. 

 10. Pleskarska dela: 
a) Pleskanje sten in stropov; 
b) Pleskanje/barvanje lesenih/kovinskih elementov; 
c) Nepredvideni stroški; 
d) Pomožna dela, drobni material. 

 11. Keramična dela:  
a) Priprava podlage za polaganje ploščic, 
b) Polaganje ploščic; 
c) Nepredvideni stroški; 
d) Pomožna dela, drobni material. 

  
1.2. Vodovod  
 1. Preddela:  

a) Očiščevalna dela in priprava gradbišča; 
b) Postavitev zapor; 
c) Zakoličenje osi kanalizacije in njeno zavarovanje; 
d) Postavljanje profilov;  
e) Nepredvideni stroški. 

 2. Zemeljska dela: 
a) Izkop in planiranje dna jarkov; 
b) Vgrajevanje posteljice; 
c) Polaganje cevi; 
d) Zasipanje jarkov; 
e)  Odvoz materiala; 
f) Nepredvideni stroški. 

 3. Zaključna dela:  
a) Čiščenje novozgrajenega cevovoda; 
b) Čiščenje terena po končani gradnji; 
c) Geodetski posnetek novozgrajene kanalizacije; 
d) Izdelava projekta izvedenih del;  
e) Nepredvideni stroški. 
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1.3. Črpališče 
 1. Preddela: 

a) Očiščevalna dela in priprava gradbišča; 
b) Postavljanje profilov;  
c) Zakoličenje komunalnih vodov;  
d) Nepredvideni stroški. 

 2. Zemeljska dela:  
a) Površinski odkop humusa;  
b) Izkop in planiranje dna jarkov; 
c) Zasipavanje z utrjevanjem podlage;  
d) Nepredvideni stroški. 

 3. Betonska dela:  
a) Vgrajevanje betona;  
b) Dobava, rezanje, krivljenje in vgrajevanje armatur; 
c) Nepredvideni stroški. 

 4.  Dodatna dela: 
a)  Humuziranje površin;  
b) Nepredvideni stroški. 

 5. Tesarska dela:  
a) Razni opaži in njihovi dodatki; 
b) Nepredvideni stroški. 

 6. Ključavničarska dela:  
a) Izdelava kovinskih elementov (pokrovov); 
b) Nepredvideni stroški. 

  
 
2. 

 
Oprema 

2.1. Vodohran:  
a) Litoželezni ductil fazonski komadi;  
b) Armature  

2.2. Vodovod:  
a) Fazonski kosi in vodovodne armature;  
b) Cevi 

2.3. Črpališče:  
a) Črpalka; 
b) Cevi;  
c) Drugi vodovodni in elektro material 
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C. Tematske poti 
 

 
1. 

 
Gradbena dela 

  Preddela: 
 Očiščevalna dela in priprava gradbišča; 
 Zakoličenje objekta (osi poti)  in zavarovanje zakoličenja; 
 Postavljanje profilov; 
 Nepredvideni stroški. 

  Zemeljska dela:  
 Površinski odkop humusa;  
 Izkop zemlje; 
 Planiranje in valjanje planuma ter dna jarkov; 
 Zasipavanje in utrjevanje podlage; 
 Izdelava nasipov s humuziranjem površine; 
 Nepredvideni stroški. 

  Zgornji ustroj: 
 Vgrajevanje  in zaklinjanje tampona; 
 Polaganje betonskih robnikov;  
 Vgrajevanje drobljenca; 
 Nepredvideni stroški. 

 4. Odvodnjavanje:  
 Vgradnje cevi, rešetk in stičnih elementov; 
 Kompletna izdelava požiralnikov, vpadnih jaškov, bočnih priključkov, plitvih rigol, 

vtočnih in iztočnih glav in priključkov cevi, peskolovov 
 Planiranje izkopanega materiala; 
 Nepredvideni stroški 

  Ostala dela: 
 Označbe; 
 Nepredvideni stroški. 

 
 

 
2. 

 
OPREMA 

 1. Signalizacijska oprema 
 
D. OSTALI STROŠKI  
 

1. Ostali stroški, ki so neposredno povezani s projektom: 
Vključuje a) – c) 
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PRILOGA II SEZNAM OBMOČIJ REGIONALNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV 
PODEŽELJA, KI JIH IZVAJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

 
REGIONALNI PROJEKT VINSKE TURISTIČNE CESTE 
 
VTC 1 – Briška VTC 
Občina Brda 
Naselja: Barbana, Belo, Biljana, Brdice Pri Kožbani, Brdice Pri Neblem, Breg Pri Golem 
Brdu, Brestje, Brezovk, Ceglo, Dobrovo, Dolnje Cerovo, Drnovk, Fojana, Golo Brdo, 
Gonjače, Gornje Cerovo, Gradno, Hlevnik, Hruševlje, Hum, Imenje, Kojsko, Kozana, 
Kozarno, Kožbana, Krasno, Medana, Neblo, Nozno, Plešivo, Podsabotin, Pristavo, Senik, 
Slapnik, Slavče, Snežatno, Snežeče, Šlovrenc, Šmartno, Vedrijan, Vipolže, Višnjevik, 
Vrhovlje Pri Kojskem, Vrhovlje Pri Kožbani, Zali Breg, 
 
VTC 2 – Vipavska VTC 
Občina Ajdovščina 
Naselja: Brje, Budanje, Cesta, Črniče, Dolenje, Gaberje,  Planina, Potoče, Selo, Šmarje, 
Ustje, Velike Žablje, Vrtovin, Zavino,  
 
Občina Vipava 
Naselja: Duplje, Erzelj, Goče, Gradišče Pri Vipavi, Lozice, Lože, Orehovica, Podbreg, 
Podnanos, Podraga, Slap,  
 
Občina Nova Gorica 
Naselja: Ajševica, Branik, Brdo, Budihni, Dombrava, Dornberk, Draga, Gradišče nad 
Prvačino, Kromberk, Loke, Nova Gorica, Osek, Potok pri Dornberku, Preserje, Pristava, 
Prvačina,  Renče, Rožna Dolina, Saksid, Solkan, Spodnja Branica, Stara Gora, Steske, 
Šempas, Šmaver, Šmihel, Tabor, Vitovlje, Vogrsko, Volčja Draga, Zalošče,  
 
Občina Miren-Kostanjevica 
Naselja: Bilje, Miren, Orehovlje,  
 
VTC 3 – Kraška VTC 
Občina Sežana 
Naselja: Avber, Bogo, Brje Pri Koprivi, Dane Pri Sežani, Dobravlje, Dol Pri Vogljah, 
Dolenje, Dutovlje, Filipčje Brdo, Godnje, Gradišče Pri Štjaku, Gradnje, Grahovo Brdo, Griže, 
Jakovce, Kazlje, Kopriva, Kosovelje, Krajna Vas, Kregolišče, Kreplje, Križ, Krtinovica, 
Majcni, Merče, Pliskovica, Podbreže, Poljane Pri Štjaku, Ponikve,  Ravnje, Razguri, Sela, 
Selo, Sežana, Skopo, Stomaž, Šepulje, Šmarje Pri Sežani, Štjak, Štorje, Tomaj, Tublje Pri 
Komnu, Utovlje,  Veliko Polje, Voglje, Vrabče, Vrhovlje, Veliki Dol, 
 
Občina Miren-Kostanjevica 
Naselja: Kostanjevica Na Krasu, Lipa, Lokvica, Nova Vas, Novelo, Opatje Selo, Sela Na 
Krasu, Temnica, Vojščica,  
 
Občina Komen 
Naselja: Brestovica Pri Komnu, Brje Pri Komnu, Coljava, Čehovini, Divči, Dolanci, 
Gabrovica Pri Komnu, Gorjansko, Hruševica, Ivanji Grad, Klanec Pri Komnu, Kobdilj, 
Kobjeglava, Koboli, Kodreti, Komen,  Lukovec, Mali Dol, Nadrožica, Preserje Pri Komnu, 
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Rubije, Sveto, Šibelji, Škofi, Škrbina, Štanjel, Tomačevica, Trebižani, Tupelče, Vale, 
Večkoti, Volčji Grad, Zagrajec,  
 
VTC 4 - Istrstka VTC 
Občina Izola 
Naselja: Baredi, Cetore, Dobrava, Izola, Jagodje, Korte, Malija, Nožed, Šared,  
 
Občina Koper 
Naselja: Abitanti, Ankaran, Babiči, Barizoni, Belvedur, Bertoki, Bezovica, Bočaji, Bonini, 
Boršt, Bošamarin, Brezovica Pri Gradinu, Brič, Butari, Cepki, Cerej, Čentur, Čežarji, Črni 
Kal, Dekani, Dilici, Dol Pri Hrastovljah, Dvori, Fijeroga, Gabrovica Pri Črnem Kalu, 
Galantiči, Gažon, Glem, Gračišče, Gradin, Grinjan, Grintovec, Hrastovlje, Hrvatini, Jelarji, 
Kampel, Karli, Kastelec, Kolomban, Koper, Koromači-Boškini, Kortine, Koštabona, 
Kozloviči, Krkavče, Krnica, Kubed, Labor, Loka, Lopar, Lukini, Manžan, Marezige, Maršiči, 
Močunigi, Montinjan, Movraž, Olika, Osp, Peraji, Pisari, Plavje, Pobegi, Podpeč, Poletiči, 
Pomjan, Popetre, Prade, Predloka, Pregara, Premančan, Puče, Rižana, Rožar, Sirči, Smokvica, 
Socerb, Sočerga, Sokoliči, Spodnje Škofije, Srgaši, Stepani, Sv. Anton, Šalara, Šeki, Škocjan, 
Šmarje, Tinjan, Topolovec, Trebeše, Triban, Trsek, Truške, Tuljaki, Vanganel, Zabavlje, 
Zgornje Škofije, Župančiči,  
 
Občina Piran 
Naselja: Dragonja, Nova Vas Nad Dragonjo, Padna, Parecag, Seča, Sečovlje, Sv. Peter,  
 
VTC 5 - Belokranjska VTC 
Občina Metlika 
Naselja:  Bereča Vas, Bojanja Vas, Boldraž, Bušinja Vas, Dolnja Lokvica, Dragomlja Vas, 
Drašiči, Gornja Lokvica, Grabrovec, Krmačina, Metlika, Radovica, Slamna Vas, Svržaki, 
Trnovec, Vidošiči, Železniki, Pleševica, Berčice, Veselica, Čurile, Ostrič, Vinomer, Nova 
gora, 
 
Občina Črnomelj 
Naselja: Dobliče, Doblička Gora, Dragovanja Vas, Grič Pri Dobličah, Jelševnik, Lokve, 
Mavrlen, Mihelja Vas, Naklo, Otovec, Petrova Vas, Rodine, Rožanec, Rožič Vrh, Ručetna 
Vas, Sela Pri Otovcu, Stražnji Vrh, Talčji Vrh, Tanča Gora, Tušev Dol,  
 
Občina Semič 
Naselja: Brezje Pri Vinjem Vrhu, Brezova Reber, Brstovec, Cerovec Pri Črešnjevcu, 
Coklovca, Črešnjevec Pri Semiču, Gaber Pri Semiču, Gradnik, Hrib Pri Cerovcu, Kal, Kašča, 
Kot Pri Semiču, Krupa, Krvavčji Vrh, Lipovec, Maline Pri Štrekljevcu, Mladica, Moverna 
Vas, Nestoplja Vas, Omota, Oskoršnica, Osojnik, Planina, Podreber, Praproče, Praprot, 
Pugled, Sadinja Vas, Sela Pri Semiču, Semič, Sodji Vrh, Starihov Vrh, Stranska Vas Pri 
Semiču, Štrekljevec, Trata, Trebnji Vrh, Vavpča Vas, Vinji Vrh Pri Semiču, Vrtača Pri 
Semiču,  
 
VTC 6 – Podgorjanska VTC 
Občina Krško 
Naselja: Avguštine, Brezovica V Podbočju, Brlog, Črneča Vas, Dol, Dolšce, Globočice Pri 
Kostanjevici, Gradnje, Grič, Hrastek, Ivanjše, Jablance, Karlče, Kočarija, Kostanjevica Na 
Krki, Male Vodenice, Mladje, Orehovec, Oštrc, Podbočje, Podstrm, Ržišče, Slinovce, Slivje, 
Stari Grad V Podbočju, Šutna, Velike Vodenice, Zaboršt, Žabjek V Podbočju, Završe,   
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Občina Brežice 
Naselja: Brezje Pri Veliki Dolini, Brvi, Bušeča Vas, Cerina, Cirnik, Čatež Ob Savi, Dolenja 
Pirošica, Dvorce, Gaj, Gazice, Globočice, Gorenja Pirošica, Izvir Koritno, Kraška Vas, Križe, 
Krška Vas, Mala Dolina, Mali Cirnik, Mrzlava Vas, Nova Vas Pri Mokricah, Ponikve, 
Poštena Vas, Prilipe, Rajec, Ribnica, Slovenska Vas, Sobenja Vas, Stankovo, Stojanski Vrh, 
Velika Dolina, Velike Malence, Vinji Vrh, Vrhovska Vas, Mokrice, Viovec, Gadova peč,  
 
Občina Novo mesto 
Naselja: Birčna Vas, Brezovica Pri Stopičah, Črmošnjice Pri Stopičah, Dolnja Težka Voda, 
Dolnje Mraševo, Dolž, Drganja Sela, Gorenje Lakovnice, Gorenje Mraševo, Hrib Pri Orehku, 
Hrušica, Iglenik, Jugorje, Jurna Vas, Konec, Križe, Mali Cerovec, Mali Orehek, Mali 
Podljuben, Mihovec, Pangrč Grm, Podgrad, Potov Vrh, Rajnovšče, Rakovnik Pri Birčni Vasi, 
Sela Pri Ratežu, Sela Pri Zajčjem Vrhu, Stopiče, Šentjošt, Škrjanče Pri Novem Mestu, Uršna 
Sela, Velike Brusnice, Veliki Cerovec, Veliki Podljuben, Veliki Slatnik, Verdun, Vinja Vas, 
Vrhe, Zajčji Vrh Pri Stopičah, Baben, Reber, G. Brezje, Lahovice, Burence, Bednje, 
Buričevo, Ruperč vrh, Bušinec, V. in M. Rigelj, Cerovec, Podturn, Slatnik, Dobindol, Ljuben, 
g. Sušica, D. Sušica, Dolenjske toplice, Selišče, 
 
Občina Šentjernej 
Naselja: Apnenik, Brezje Pri Šentjerneju, Cerov Log, Dolenje Vrhpolje, Drča, Dolenja Stara 
vas, Gorenja Stara Vas, Gorenje Vrhpolje, Gruča, Groblje pri Prekopi, Hrastje, Jelše, Mali 
Ban, Mihovo, Orehovica, Pristava, Pleterje, Pleterski hrib, Sela Pri Šentjerneju, Stražnik, 
Šentjernej, Šmarje, Tolsti Vrh, Veliki Ban, Vratno, Vrbovce, Volčkova vas, Zapuže, 
Žvabovo,   
 
VTC 7- Dolnje dolenjska VTC 
Občina Trebnje 
Naselja: Češnjevek, Debenec, Dečja Vas, Dobrava, Dolenja Dobrava, Gorenja Dobrava,  
Gorenji Vrh Pri Dobrniču,  Gradišče Pri Trebnjem, Lipnik, Lisec, Lukovek, Meglenik, 
Praprotnica, Radna Vas, Rdeči Kal, Rihpovec, Stan, Stara Gora, Svetinja, Šmaver, Volčja 
Jama, Dolnji Vrh, repče, Replje, Rodine, Jezero, Gomila, Zabrdje, Vrtača, 
 
Občina Mirna Peč 
Naselja: Biška Vas, Čemše, Dolenji Globodol, Dolenji Podboršt, Globočdol, Gorenji 
Globodol, Gorenji Podboršt, Hmeljčič, Hrastje Pri Mirni Peči, Jelše, Jordankal, Malenska 
Vas, Mirna Peč, Poljane Pri Mirni Peči, Selo Pri Zagorici, Srednji Globodol, Šentjurij Na 
Dolenjskem, Vrhpeč,  
 
Občina Novo mesto 
Naselja: Bela Cerkev, Čelevec, Črešnjice, Dolenje Grčevje, Dolenje Kamenje, Dolenje 
Karteljevo, Draga, Družinska Vas, Golušnik, Gorenja Vas Pri Šmarjeti, Gorenje Grčevje,  
Gorenje Kamenje, Gorenje Karteljevo, Gradenje, Herinja Vas, Hrib, Jelše Pri Otočcu, Koglo, 
Koti, Kuzarjev Kal, Lešnica, Lutrško Selo, Mala Strmica, Orešje, Otočec, Podgora, Prečna, 
Sela, Sela Pri Štravberku, Sevno, Srednje Grčevje, Straža, Strelac, Suhor, Šmarješke Toplice, 
Šmarjeta, Štravberk, Trška Gora, Vinica Pri Šmarjeti, Vinji Vrh, Vrh Pri Pahi, Zagrad Pri 
Otočcu, Žaloviče, Ždinja Vas,  
 
Občina Škocjan 
Naselja: Dobrava pri Škocjanu, Dobruška Vas, Dolnja Stara Vas, Osrečje, Ruhna Vas, Stranje 
Pri Škocjanu, Škocjan, Tomažja Vas,  
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Občina Žužemberk 
Naselja: Boršt Pri Dvoru, Dolnji Ajdovec, Dvor, Gornji Ajdovec, Gornji Kot, Gornji Križ, 
Gradenc, Jama Pri Dvoru, Klopce, Lašče, Mačkovec Pri Dvoru, Mali Lipovec, Malo Lipje, 
Poljane Pri Žužemberku, Reber, Sadinja Vas Pri Dvoru, Sela Pri Ajdovcu, Trebča Vas, Veliki 
Lipovec, Veliko Lipje, Vrh Pri Križu, Zafara, Žužemberk, Cvibelj, Dolnji Križ, Dočnji Kot, 
Prapreče, Srednji Lipovec, Vinkov vrh, Vrhovo, Zalisec, 
 
VTC 8 – Gornje dolenska VTC 
Občina Trebnje 
Naselja: Brinje, Draga Pri Šentrupertu, Hom, Hrastno, Kamnje, Mokronog, Okrog, Ravnik, 
Srednje Laknice, Šentrupert, Škrljevo, Zabukovje, Dolnje Laknice, Gornje Laknice, Vrh pri 
Šentrupertu, Zaloka, Slovenska vas, Bistrica, Prelesje, Brinje, Straža, Roženberk, Mokronog, 
Sveti vrh, Vrhovo, 
 
Občina Sevnica 
Naselja: Brezovo, Češnjice, Dedna Gora, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Drušče, Gornje 
Impolje, Gornje Orle, Hudo Brezje, Jeperjek, Krsinji Vrh, Mala Hubajnica, Malkovec, 
Otavnik, Pavla Vas, Preska, Primož, Rogačice, Rovišče Pri Studencu, Slančji Vrh, Studenec, 
Telče, Velika Hubajnica, Zavratec, Zgornje Vodale, Znojile Pri Studencu,  
 
Občina Krško 
Naselja: Apnenik, Ardro pri Velikim Trnom, Ardro Pri Raki, Brezje, Brezovska Gora, 
Celine, Cesta, Cirje, Čretež, Dolga Raka, Drenovec Pri Leskovcu, Dunaj, Golek, Gora, 
Gorenja Lepa Vas, Gunte, Jelenik, Jelševec, Kalce, Kobile, Kočno,Koritnica,  Lepa vas, 
Leskovec Pri Krškem, Libelj,  Lokve, Mali Trn, Nemška Gora, Nemška Vas, Nova Gora, 
Planina Pri Raki, Podlipa, Podulce, Površje, Pristava, Raka, Sela Pri Raki, Selce, Senuše, 
Smečice, Spodnje Dule, Straža Pri Krškem, Straža Pri Raki, Trška Gora, Veliki Trn, Videm, 
Vrh Pri Površju, Zabukovje Pri Raki, 
 
VTC 9 – Bizeljsko-sremiška VTC 
Občina Brežice 
Naselja: Arnovo Selo, Bizeljska Vas, Bizeljsko, Blatno, Brezovica Na Bizeljskem, Bukovje, 
Curnovec, Dednja Vas, Drenovec Pri Bukovju, Mali Vrh, Oklukova Gora, Orešje Na 
Bizeljskem, Pavlova Vas, Piršenbreg, Pišece, Podgorje Pri Pišecah, Silovec, Sromlje, Stara 
Vas-Bizeljsko, Vitna Vas, Volčje, Zgornja Pohanca,  
 
Občina Krško 
Naselja: Anovec, Armeško, Brestanica, Bučerca, Dolenja vas, Dovško, Dolnji Leskovec, 
Gorenji Leskovec, Gorica Pri Raztezu, Kališovec, Kostanjek, Kremen, Koprivnica, Loke, 
Lokve, Libna, Mali Kamen, Pleterje, Presladol, Ravne, Raztez, Reštanj, Rožno, Spodnji 
Reštanj, Sremič, Stolovnik, Stari Grad, Veliki Kamen, Veliki Dol, Zdole, Šeden, 
 
Občina Sevnica 
Naselja: Čanje, Drožanje, Lončarjev Dol, Metni Vrh, Podvrh, Poklek Nad Blanco, Prešna 
Loka, Selce Nad Blanco, Stržišče, Trnovec, Vranje, Žigrski Vrh, Žurkov Dol, Čanjska gora, 
Zajčja gora, 
 
VTC 10 – Šmarsko-virštanjska VTC 
Občina Bistrica ob Sotli 
Naselja: Bistrica Ob Sotli, Črešnjevec Ob Bistrici, Dekmanca, Hrastje Ob Bistrici, Križan 
Vrh, Ples, Polje Pri Bistrici, Srebrnik, Trebče, Zagaj,  
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Občina Kozje 
Naselja: Bistrica, Buče, Dobležiče, Drensko Rebro, Gorjane, Gradišče, Gubno, Ješovec Pri 
Kozjem, Klake, Kozje, Lesično, Pilštanj, Podsreda, Poklek Pri Podsredi, Vojsko, Vrenska 
Gorca, Zagorje, Zdole, Zeče Pri Bučah,  
 
Občina Podčetrtek 
Naselja: Brezovec Pri Polju, Cmereška Gorca, Golobinjek Ob Sotli, Gostinca, Imeno, 
Imenska Gorca, Jerčin, Lastnič, Nezbiše, Olimje, Pecelj, Podčetrtek, Polje Ob Sotli, Prelasko, 
Pristava Pri Lesičnem, Pristava Pri Mestinju, Roginska Gorca, Rudnica, Sedlarjevo, Sela, 
Sodna Vas, Sv. Ema, Verače, Vidovica, Virštanj, Vonarje,  
 
Občina Rogaška Slatina 
Naselja: Brestovec, Brezje Pri Podplatu, Cerovec Pod Bočem, Ceste, Čača Vas, Gabrce, 
Gabrovec Pri Kostrivnici, Gradiški Dol, Irje, Kamence, Male Rodne, Nimno, Plat, Podplat, 
Podturn, Pristavica, Prnek, Rajnkovec, Rjavica, Rogaška Slatina, Spodnja Kostrivnica, 
Spodnje Negonje, Spodnje Sečovo, Spodnji Gabrnik, Sv. Florijan, Tekačevo, Topole, Tržišče, 
Velike Rodne, Zagaj Pod Bočem, Zgornja Kostrivnica, Zgornje Negonje, Zgornje Sečovo, 
Zgornji Gabrnik,  
 
Občina Rogatec 
Naselja: Brezovec Pri Rogatcu, Dobovec Pri Rogatcu, Donačka Gora, Rogatec, Sv. Jurij, 
Tlake, Trlično, Žahenberc, Strmec Pri Sv. Florijanu, 
 
Občina Šmarje pri Jelšah 
Naselja: Babna Brda, Babna Gora, Babna Reka, Beli Potok Pri Lembergu, Belo, Bezgovica, 
Bobovo Pri Šmarju, Bodrišna Vas, Brezje Pri Lekmarju, Cerovec Pri Šmarju, Dol Pri Pristavi, 
Grliče, Grobelce, Jerovska Vas, Konuško, Koretno, Kristan Vrh, Krtince, Lekmarje, Lemberg 
Pri Šmarju, Mestinje, Močle, Nova Vas Pri Šmarju, Orehovec, Pečica, Pijovci, Polžanska 
Gorca, Polžanska Vas, Preloge Pri Šmarju, Pustike, Senovica, Sladka Gora, Sotensko Pri 
Šmarju, Spodnja Ponkvica, Spodnje Mestinje, Spodnje Selce, Spodnje Tinsko, Strtenica, Sveti 
Štefan, Šentvid Pri Grobelnem, Šerovo, Škofija, Šmarje Pri Jelšah, Vrh, Vršna Vas, Završe 
Pri Grobelnem, Zgornje Tinsko, Zibika, Zibiška Vas,  
 
VTC 11 – Haloška VTC 
Občina Majšeprk 
Naselja: Bolečka Vas, Breg, Doklece, Dol Pri Stopercah, Grdina, Janški Vrh, Jelovice, 
Koritno, Lešje, Majšperk, Medvedce, Naraplje, Planjsko, Podlože, Preša, Ptujska Gora, 
Sestrže, Skrblje, Slape, Spodnja Sveča, Stanečka Vas, Stogovci, Stoperce, Zgornja Sveča,  
 
Občina Videm 
Naselja: Barislovci, Belavšek, Berinjak, Dolena, Dravci, Dravinjski Vrh, Gradišče, Jurovci, 
Lancova Vas, Ljubstava, Majski Vrh, Mala Varnica, Pobrežje, Popovci, Repišče, Sela, 
Skorišnjak, Soviče, Spodnji Leskovec, Strmec Pri Leskovcu, Šturmovci, Trdobojci, Trnovec, 
Tržec, Vareja, Velika Varnica, Veliki Okič, Videm Pri Ptuju, Zgornja Pristava, Zgornji 
Leskovec,  
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Občina Gorišnica 
Naselja: Brezovec, Cirkulane, Dolane, Gradišča, Gruškovec, Mali Okič, Medribnik, Meje, 
Paradiž, Pohorje, Pristava, Slatina, Veliki Vrh,  
 
Občina Zavrč 
Naselja: Belski Vrh, Drenovec, Gorenjski Vrh, Goričak, Hrastovec, Korenjak, Pestike, Turški 
Vrh, Zavrč,  
 
Občina Slovenjska Bistrica 
Naselja: Brezje Pri Poljčanah, Dežno Pri Makolah, Hošnica, Hrastovec Pod Bočem, Jelovec 
Pri Makolah, Ješovec, Krasna, Laporje, Ljubično, Lovnik, Modraže, Pečke, Poljčane, 
Savinsko, Studenice, Štatenberg, Vrhole Pri Laporju, Kleče, Srece, Sveta Ana, Trije kralji, 
Stari Grad, Variša vas, Pleš, Makole, Kleče, Zgornje Poljčane, Čadranska vas, Križni vrh, 
Križeča vas, Novake, Globoko, Stranske Makole, Kočno pri Ložnici, Drumlažno, Ložnica pri 
Makolah, Mostečno, Strug, Stopno, 
 
Občina Podlehnik 
Naselja: Dežno Pri Podlehniku, Podlehnik, Gorca, Jablovec, Kozminci, Ložina, Rodni Vrh, 
Sedlašek,  Spodnje Gruškovje, Stanošina, Strajna, Zakl, 
 
Občina Žetale 
Naselja: Čermožiše, Dobrina, Kočice, Nadole, Žetale, 
 
 
VTC 12 – Goričko VTC 
Občina Kobilje 
Naselja: Kobilje,  
 
Občina Hodoš 
Naselja: Hodoš, Krplivnik, 
 
Občina Šalovci 
Naselja: Budinci, Čepinci, Dolenci, Domanjševci, Markovci, Šalovci, 
 
Občina Grad 
Naselja: Dolnji Slaveči, Grad, Kovačevci, Kruplivnik, Motovilci, Radovci, Vidonci, 
 
Občina Rogaševci 
Naselja: Fikšinci, Kramarovci, Nuskova, Ocinje, Pertoča, Rogašovci, Ropoča, Serdica, 
Sotina, Sveti Jurij, Večeslavci,  
 
Občina Kuzma 
Naselja: Dolič, Gornji Slaveči, Kuzma, Matjaševci, Trdkova,  
 
Občina Gornji Petrovci 
Naselja: Adrijanci, Boreča, Gornji Petrovci, Košarovci, Križevci, Kukeč, Lucova, Martinje, 
Neradnovci, Panovci, Peskovci, Stanjevci, Šulinci, Ženavlje,  
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Občina Puconci 
Naselja: Beznovci, Bodonci, Bokrači, Brezovci, Dankovci, Dolina, Gorica, Kuštanovci, 
Lemerje, Mačkovci, Moščanci, Otovci, Pečarovci, Poznanovci, Predanovci, Prosečka Vas, 
Puconci, Puževci, Strukovci, Šalamenci, Vadarci, Vaneča, Zenkovci,  
 
Občina Cankova 
Naselja: Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gornji Črnci, Korovci, Krašči, Skakovci, Topolovci,  
 
Občina Moravske Toplice 
Naselja: Andrejci, Berkovci, Bogojina, Bukovnica, Čikečka Vas, Filovci, Fokovci, Ivanci, 
Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci, Lončarovci, Martjanci, Moravske Toplice, 
Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Sebeborci, Selo, Središče, Suhi Vrh, 
Tešanovci, Vučja Gomila, Lukačevci, Mlajtinci, Noršinci, 
 
Občina Dobrovnik 
Naselja: Strehovci, Dobrovnik, Žitkovci, 
 
VTC 13 – Srednje slovenjegoriška VTC 
Občina Ptuj 
Naselja: Grajena, Grajenščak, Kicar, Krčevina Pri Vurbergu, Mestni Vrh, Ptuj, Krčevina pri 
Ptuju, 
 
Občina Destrnik 
Naselja: Destrnik, Drstelja, Gomila, Janežovci, Janežovski Vrh, Jiršovci, Ločki Vrh, Placar, 
Strmec Pri Destrniku, Svetinci, Vintarovci, Zasadi,  
 
Občina Trnovska vas 
Naselja: Biš, Bišečki Vrh, Črmlja, Sovjak, Trnovska Vas, Trnovski Vrh,  
 
Občina Juršinci 
Naselja: Bodkovci, Dragovič, Gabrnik, Gradiščak, Grlinci, Hlaponci, Juršinci, Kukava, 
Mostje, Rotman, Sakušak, Senčak Pri Juršincih, Zagorci,  
 
Občina Dornava 
Naselja: Polenci, Polenšak, Slomi, Prerad, Strejaci, Strmec pri Polenšaku, Lasigovci, 
Bratislavci, Brezovci, Žamenci, Mezgovci ob Pesnici, Dornava, 
 
Občina Vitomarci – Sveta Ana 
Naselja: Dražen Vrh, Ledinek, Krembek, Sveta Ana, Zgornja Ščavnica, Rožengrunt, 
Lokavec, 
 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici 
Naselja: Grabonoš, Kraljevci, Blaguš, Sv.Jurij ob Ščavnici, Ženik, Stara gora, Terbegovci, 
Kokolajnščak, Gabrc, Grabšinci, Mali Moravščak, Galušak, Kutinci, Sovjak, Kočki vrh, 
Jamna, 
 
Občina Lenart 
Naselja: Selce, Črmljenšak, Zg.Voličina, Sp.Voličina, Zavrh, Gočovski vrh, Straže, 
Nadbišec, Gočova, Sv.Trojica v Slov.goricah, Dolge njive, Rogoznica, Zg.Senarska, 
Zg.Verjane, Osek, 
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Občina Cerkvenjak 
Naselja: Andrenci, Brengova, Cenkova, Cerkvenjak, Cogetinci, Čagona, Grabonoški Vrh, 
Ivanjski Vrh, Kadrenci, Komarnica, Peščeni Vrh, Smolinci, Stanetinci, Vanetina, Župetinci, 
 
Občina Ljutomer 
Naselja: Radoslavci, Godemarci, Bodislavci, Bučkovci, Moravci v Sl.Goricah, Mala Nedelja, 
Drakovci, Kuršinci, 
 
 
VTC 14 – Ormoška VTC 
Občina Ormož 
Naselja: Bresnica, Dobrava, Drakšl, Ivanjkovci, Koračice, Lahonci, Litmerk, Mihovci Pri 
Vel. Nedelji, Ormož, Podgorci, Pršetinci, Ritmerk, Runeč, Senešci, Senik, Stanovno, 
Strezetina, Strjanci, Velika Nedelja, Vičanci, Žvab,  
 
Občina Dornava 
Naselja: Lasigovci, Preead, 
 
Občina Gorišnica 
Naselja: Tibolci, Zamušani, 
 
VTC 15 – Jeruzalemska VTC 
Občina Ljutomer 
Naselja: Cuber, Globoka, Gresovščak, Ilovci, Jeruzalem, Ljutomer, Nunska Graba, Plešivica, 
Podgradje, Presika, Radomerje, Radomerščak, Rinčetova Graba, Slamnjak, Spodnji 
Kamenščak, Železne Dveri,  
 
Občina Ormož 
Naselja: Cerovec Stanka Vraza, Gomila Pri Kogu, Hermanci, Ivanjkovci, Jastrebci, Kajžar, 
Kog, Lačaves, Libanja, Mali Brebrovnik, Mihalovci, Miklavž Pri Ormožu, Ormož, Pavlovski 
Vrh, Veličane, Veliki Brebrovnik, Vinski Vrh, Vitan, Vuzmetinci, Zasavci, Žerovinci,  
 
Občina Razkrižje 
Naselja: Gibina, Kopriva, Razkrižje, Šafarsko, Šprinc, Veščica, 
 
VTC 16 – Radgonsko kapelska VTC 
Občina Gornja Radgona 
Naselja: Aženski Vrh, Črešnjevci, Gornji Ivanjci, Hercegovščak, Ivanjski Vrh, Ivanjševci Ob 
Ščavnici, Ivanjševski Vrh, Kunova, Lastomerci, Lešane, Lokavci, Lomanoše, Negova, 
Norički Vrh, Očeslavci, Orehovci, Orehovski Vrh, Plitvički Vrh, Podgrad, Police, Ptujska 
Cesta, Radvenci, Rodmošci, Spodnja Ščavnica, Spodnji Ivanjci, Stavešinci, Stavešinski Vrh, 
Zagajski Vrh, Zbigovci, 
 
Občina Radenci 
Naselja: Boračeva, Hrašenski Vrh, Janžev Vrh, Kapelski Vrh, Kobilščak, Kocjan, Melanjski 
Vrh, Murski Vrh, Murščak, Okoslavci, Paričjak, Rački Vrh, Radenski Vrh, Spodnji Kocjan, 
Turjanski Vrh, Zgornji Kocjan, Žrnova,  
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Občina Sveti Jurij 
Naselja: Biserjane, Blaguš, Brezje, Čakova, Dragotinci, Gabrc, Galušak, Grabonoš, 
Grabšinci, Jamna, Kočki Vrh, Kokolajnščak, Kraljevci, Kupetinci, Kutinci, Mali Moravščak, 
Rožički Vrh, Selišči, Slaptinci, Sovjak, Stanetinci, Stara Gora, Sveti Jurij Ob Ščavnici, 
Terbegovci, Ženik, Žihlava,  
 
VTC 17 – Podpohorska VTC 
Občina Hoče Slivnica 
Naselja: Čreta, Hočko Pohorje, Pivola, Polana, Radizel, Zgornje Hoče,  
 
Občina Rače-Fram 
Naselja: Fram, Kopivnik, Loka Pri Framu, Morje, Planica, Ranče,  
 
Občina Slovenjska Bistrica 
Naselja: Bukovec, Devina, Gabernik, Gladomes, Kalše, Klopce, Kočno Pri Polskavi, 
Kostanjevec, Kovača Vas, Ogljenšak, Preloge, Ritoznoj, Slovenska Bistrica, Stanovsko, 
Šentovec, Tinjska Gora, Vinarje, Visole, Vrhole Pri Slov. Konjicah, Zgornja Bistrica, Zgornja 
Polskava, Žabljek, Sv. Jožef, Nova Gora, Spodnje Prebukovje, Tinje, Zgornja Ložnica, Levič, 
Lovnik, 
 
Občina Slovenjske Konjice 
Naselja: Bezina, Blato, Brdo, Breg Pri Konjicah, Brezje Pri Ločah, Dobrava Pri Konjicah, 
Dobrnež, Draža Vas, Gabrovlje, Gabrovnik, Jernej pri Ločah, Kamna Gora, Klokočovnik, 
Koble, Kolačno, Konjiška Vas, Kraberk, Ličenca, Lipoglav, Loče, Mali Breg, Mlače, Nova 
Vas Pri Konjicah, Novo Tepanje, Ostrožno Pri Ločah, Penoje, Perovec, Petelinjek Pri Ločah, 
Podob, Podpeč Ob Dravinji, Polene, Preloge Pri Konjicah, Prežigal, Selski Vrh, Slovenske 
Konjice, Sojek, Spodnja Pristava, Spodnje Grušovje, Spodnje Laže, Spodnje Preloge, Stare 
Slemene, Strtenik, Suhadol, Sveti Jernej, Škalce, Škedenj, Špitalič Pri Slov. Konjicah, 
Štajerska Vas, Tepanje, Tepanjski Vrh, Tolsti Vrh, Vešenik, Zbelovo, Zbelovska Gora, 
Zgornja Pristava, Zgornje Laže, Žiče, 
 
Občina Maribor 
Naselja: Hrastje, Limbuš, Razvanje, Vrhov Dol, 
 
Občina Oplotnica 
Naselja: Božje, Brezje Pri Oplotnici, Čadram, Dobriška Vas, Dobrova Pri Prihovi, Gorica Pri 
Oplotnici, Koritno, Kovaški Vrh, Lačna Gora, Malahorna, Markečica, Okoška Gora, 
Oplotnica, Pobrež, Prihova, Raskovec, Straža Pri Oplotnici, Ugovec, Zgornje Grušovje, 
Zlogona Gora, Zlogona Vas, 
 
Občina Ruše 
Naselje: Ruše, 
 
Občina Zreče 
Naselje: Bukovlje, Črešnova, Čretvež, Dobrovlje, Gračič, Križevec, Osredek Pri Zrečah, 
Radana Vas, Zlakova, Zreče, 
 
VTC 18 – Mariborska VTC 
Občina Pesnica 
Naselja: Dolnja Počehova, Dragučova, Ložane, Pernica,  
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Občina Maribor 
Naselja: Brestrnica, Celestrina, Dogoše, Gaj Nad Mariborom, Grušova, Hrastje, Hrenca, 
Jelovec, Kamnica, Košaki, Laznica, Limbuš, Malečnik, Maribor, Meljski Hrib, Metava, 
Nebova, Pekel, Pekre, Počehova, Razvanje, Ribniško Selo, Rošpoh - Del, Ruperče, Srednje, 
Šober, Trčova, Vinarje, Vodole, Vrhov Dol, Za Kalvarijo, Zgornji Slemen - Del, Zrkovci,  
 
VTC 19 – Gornje slovenjegoriška VTC 
Občina Kungota 
Naselja: Plač, Svečina, Zgornja Kungota, Spodnja Kungota, Jurij Ob Pesnici,  
 
Občina Šentilj 
Naselja: Kresnica, Selnica Ob Muri, Spodnja Velka, Srebotje, Šentilj V Slov. Goricah, 
Zgornja Velka,  
 
Občina Pesnica 
Naselja: Drankovec, Flekušek, Gačnik, Jareninski Dol, Jareninski Vrh, Kušernik, Mali Dol, 
Počenik, Polička Vas, Polički Vrh, Ročica, Slatenik, Spodnje Hlapje, Spodnji Jakobski Dol, 
Vajgen, Vukovje, Vukovski Dol, Vukovski Vrh, Zgornje Hlapje, Zgornji Jakobski Dol,  
 
VTC 20 – Lendavska VTC 
Občina Lendava 
Naselja: Čentiba - Csente, Dolga Vas – Hosszúfalu, Dolgovaške Gorice – Hosszúfaluhegy, 
Dolina - Völgyifalu, Lendava - Lendva, Lendavske Gorice - Lendvahegy, Pince - Pince,  
 
 
KOROŠKI REGIONALNI PROJEKT 
 
Občina ČRNA NA KOROŠKEM 
Naselja: Bistra, Črna Na Koroškem, Javorje, Jazbina, Koprivna, Ludranski Vrh, Podpeca, 
Topla, Žerjav, 
 
DRAVOGRAD 
Naselja: Bukovska Vas, Črneče, Črneška Gora, Dobrova Pri Dravogradu, Dravograd, Gorče, 
Goriški Vrh, Kozji Vrh Nad Dravogradom, Libeliče, Libeliška Gora, Ojstrica, Otiški Vrh, 
Podklanc, Selovec, Sv. Boštjan, Sv. Danijel, Sv. Duh, Šentjanž Pri Dravogradu, Tolsti Vrh P. 
R. Na K. - Del, Trbonje, Tribej, Velka, Vič, Vrata, 
 
Občina  MEŽICA 
Naselja: Breg, Lom, Mežica, Onkraj Meže, Plat, Podkraj Pri Mežici, 
 
Občina  RAVNE NA KOROŠKEM 
Naselja: Brdinje, Dobja Vas, Dobrije, Koroški Selovec, Kotlje, Navrški Vrh, Podgora, 
Podkraj, Preški Vrh, Sele - Del, Stražišče, Strojna, Tolsti Vrh P. R. Na K. - Del, Uršlja Gora, 
Zelen Breg, 
 
Občina PREVALJE 
Naselja: Belšak, Breznica, Dolga Brda, Jamnica, Kot Pri Prevaljah, Leše, Lokovica, Poljana, 
Prevalje, Suhi Vrh, Šentanel, Zagrad, 
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REGIONALNI PROJEKT GORIČKO 
 
Občina CANKOVA 
Naselja:  Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gornji Črnci, Korovci, Krašči, Skakovci, Topolovci, 
 
Občina TIŠINA 
Naselja: Borejci, Gederovci, Gradišče, Krajna, Murski Črnci, Murski Petrovci, Petanjci, 
Rankovci, Sodišinci, Tišina, Tropovci, Vanča Vas, 
 
Občina ROGAŠOVCI 
Naselja: Fikšinci, Kramarovci, Nuskova, Ocinje, Pertoča, Rogašovci, Ropoča, Serdica, 
Sotina, Sveti Jurij, Večeslavci, 
 
Občina KUZMA 
Naselja: Dolič, Gornji Slaveči, Kuzma, Matjaševci, Trdkova, 
 
Občina GRAD 
Naselja: Dolnji Slaveči, Grad, Kovačevci, Kruplivnik, Motovilci, Radovci, Vidonci, 
 
Občina PUCONCI 
Naselja:  Beznovci, Bodonci, Bokrači, Brezovci, Dankovci, Dolina, Gorica, Kuštanovci, 
Lemerje, Mačkovci, Moščanci, Otovci, Pečarovci, Poznanovci, Predanovci, Prosečka Vas, 
Puconci, Puževci, Strukovci, Šalamenci, Vadarci, Vaneča, Zenkovci, 
 
Občina GORNJI PETROVCI 
Naselja: Adrijanci, Boreča, Gornji Petrovci, Košarovci, Križevci, Kukeč, Lucova, Martinje, 
Neradnovci, Panovci, Peskovci, Stanjevci, Šulinci, Ženavlje,  
 
Občina HODOŠ 
Naselja: Hodoš, Krplivnik, 
 
Občina MORAVSKE TOPLICE 
Naselja: Andrejci, Berkovci, Bogojina, Bukovnica, Čikečka Vas, Filovci, Fokovci, Ivanci, 
Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci, Lončarovci, Lukačevci, Martjanci, Mlajtinci, 
Moravske Toplice, Motvarjevci, Noršinci, Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Sebeborci, 
Selo, Središče, Suhi Vrh, Tešanovci, Vučja Gomila,  
 
Občina ŠALOVCI 
Naselja: Budinci, Čepinci, Dolenci, Domanjševci, Markovci, Šalovci,  
 
SEZNAM NASELIJ “PO POTEH DEDIŠČINE DOLENJSKE IN BELE KRAJINE” 
 
Občina NOVO MESTO 
Naselja: Bela Cerkev, Birčna Vas, Boričevo, Brezje, Brezovica, Brezovica Pri Stopičah, 
Čelevec, Češča Vas, Črešnjice, Črmošnjice Pri Stopičah, Daljni Vrh, Dobovo, Dol Pri 
Šmarjeti, Dolenja Vas, Dolenje Grčevje, Dolenje Kamenje, Dolenje Karteljevo, Dolenje 
Kronovo, Dolenje Lakovnice, Dolenji Suhadol, Dolnja Težka Voda, Dolnje Mraševo, Dolž, 
Draga, Drganja Sela, Družinska Vas, Gabrje, Golušnik, Gorenja Vas Pri Šmarjeti, Gorenje 
Grčevje, Gorenje Kamence, Gorenje Kamenje, Gorenje Karteljevo, Gorenje Kronovo, 
Gorenje Lakovnice, Gorenje Mraševo, Gorenji Suhadol, Gornja Težka Voda, Gradenje, Grič 
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Pri Klevevžu, Gumberk, Herinja Vas, Hrib, Hrib Pri Orehku, Hrušica, Hudo, Iglenik, Jama, 
Jelše Pri Otočcu, Jugorje, Jurka Vas, Jurna Vas, Koglo, Konec, Koroška Vas, Koti, Križe, 
Kuzarjev Kal, Laze, Leskovec, Lešnica, Loke, Lutrško Selo, Mala Cikava, Mala Strmica, 
Male Brusnice, Mali Cerovec, Mali Orehek, Mali Podljuben, Mali Slatnik, Mihovec, Orešje, 
Otočec, Paha, Pangrč Grm, Petane, Petelinjek, Plemberk, Podgora, Podgrad, Potok, Potov 
Vrh, Prapreče Pri Straži, Prečna, Pristava, Radovlja, Rajnovšče, Rakovnik Pri Birčni Vasi, 
Ratež, Rumanja Vas, Sela, Sela Pri Ratežu, Sela Pri Štravberku, Sela Pri Zajčjem Vrhu, Sela 
Pri Zburah, Sevno, Smolenja Vas, Srebrniče, Srednje Grčevje, Stopiče, Stranska Vas, Straža, 
Strelac, Suhor, Šentjošt, Škrjanče Pri Novem Mestu, Šmarješke Toplice, Šmarjeta, Štravberk, 
Travni Dol, Trška Gora, Uršna Sela, Vavta Vas, Velike Brusnice, Veliki Cerovec, Veliki 
Orehek, Veliki Podljuben, Veliki Slatnik, Verdun, Vinica Pri Šmarjeti, Vinja Vas, Vinji Vrh, 
Vrh Pri Ljubnu, Vrh Pri Pahi, Vrhe, Zagrad Pri Otočcu, Zajčji Vrh Pri Stopičah, Zalog, Zbure, 
Žaloviče, Ždinja Vas, Žihovo Selo,  
 
Občina TREBNJE 
Naselja: Arčelca, Artmanja Vas, Babna Gora, Beli Grič, Belšinja Vas, Benečija, Bič, Bistrica, 
Bitnja Vas, Blato, Bogneča Vas, Breza, Brezje Pri Trebelnem, Brezovica Pri Mirni, Brezovica 
Pri Trebelnem, Brinje, Bruna Vas, Cerovec Pri Trebelnem, Cesta, Cikava, Cirnik, Čatež, 
Češnjevek, Češnjice Pri Trebelnem, Čilpah, Čužnja Vas, Debenec, Dečja Vas, Dobrava, 
Dobravica Pri Vel. Gabru, Dobrnič, Dol Pri Trebnjem, Dolenja Dobrava, Dolenja Nemška 
Vas, Dolenja Vas Pri Čatežu, Dolenje Jesenice, Dolenje Kamenje Pri Dobrniču, Dolenje 
Laknice, Dolenje Medvedje Selo, Dolenje Ponikve, Dolenje Selce, Dolenje Zabukovje, 
Dolenji Podboršt Pri Treb., Dolenji Podšumberk, Dolenji Vrh, Dolga Njiva Pri Šentlovren., 
Dolnje Prapreče, Draga Pri Šentrupertu, Drečji Vrh, Glinek, Goljek, Gombišče, Gomila, 
Gorenja Dobrava, Gorenja Nemška Vas, Gorenja Vas, Gorenja Vas Pri Čatežu, Gorenja Vas 
Pri Mirni, Gorenja Vas Pri Mokronogu, Gorenje Jesenice, Gorenje Kamenje Pri Dobrniču, 
Gorenje Laknice, Gorenje Medvedje Selo, Gorenje Ponikve, Gorenje Selce, Gorenje 
Zabukovje, Gorenji Mokronog, Gorenji Podboršt Pri V. Loki, Gorenji Podšumberk, Gorenji 
Vrh Pri Dobrniču, Gornje Prapreče, Gradišče Pri Trebnjem, Grič Pri Trebnjem, Grm, Grmada, 
Hom, Hrastno, Hrastovica, Hudeje, Iglenik Pri Veliki Loki, Jelševec, Jezero, Kamni Potok, 
Kamnje, Knežja Vas, Korenitka, Korita, Kostanjevica, Kriška Reber, Križ, Križni Vrh, 
Krtina, Krušni Vrh, Kukenberk, Lipnik, Lisec, Log, Log Pri Žužemberku, Lokve Pri 
Dobrniču, Lukovek, Luža, Mačji Dol, Mačkovec, Mala Loka, Mala Ševnica, Male Dole Pri 
Stehanji Vasi, Mali Cirnik Pri Šentjanžu, Mali Gaber, Mali Videm, Maline, Martinja Vas, 
Martinja Vas Pri Mokronogu, Medvedjek, Meglenik, Migolica, Migolska Gora, Mirna, Mirna 
Vas, Mokronog, Most, Mrzla Luža, Muhabran, Občine, Odrga, Okrog, Orlaka, Ornuška Vas, 
Ostrožnik, Pekel, Pluska, Podlisec, Podturn, Potok, Praprotnica, Prelesje, Preska Pri 
Dobrniču, Primštal, Pristavica Pri Vel. Gabru, Pugled Pri Mokronogu, Puščava, Račje Selo, 
Radna Vas, Rakovnik Pri Šentrupertu, Ravne, Ravne Nad Šentrupertom, Ravnik, Razbore - 
Del, Rdeči Kal, Repče, Replje, Reva, Ribjek, Rihpovec, Rodine Pri Trebnjem, Roje Pri 
Čatežu, Roje Pri Trebelnem, Roženberk, Roženpelj, Rožni Vrh, Sajenice, Sejenice, Sela Pri 
Šumberku, Selo Pri Mirni, Selska Gora, Slepšek, Slovenska Vas, Srednje Laknice, Stan, Stara 
Gora, Stehanja Vas, Stranje Pri Dobrniču, Stranje Pri Velikem Gabru, Straža, Studenec, Sv. 
Vrh, Svetinja, Šahovec, Šentlovrenc, Šentrupert, Ševnica, Škovec, Škrjanče, Škrljevo, 
Šmaver, Štatenberk, Štefan Pri Trebnjem, Trbinc, Trebanjski Vrh, Trebelno, Trebnje, Trnje, 
Trstenik, Vavpča Vas Pri Dobrniču, Velika Loka, Velika Strmica, Velika Ševnica, Velike 
Dole, Veliki Gaber, Veliki Videm, Vesela Gora, Volčja Jama, Volčje Njive, Vrbovec, Vrh, 
Vrh Pri Trebelnem, Vrhovo Pri Šentlovrencu, Vrhtrebnje, Vrtače, Zabrdje, Zabukovje, 
Zagorica, Zagorica Pri Čatežu, Zagorica Pri Dobrniču, Zagorica Pri Velikem Gabru, Zaloka, 
Zavrh, Zidani Most, Žabjek, Železno, Žubina, 
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Občina IVANČNA GORICA 
Naselja: Ambrus, Artiža Vas, Bakrc, Boga Vas, Bojanji Vrh, Bratnice, Breg Pri Dobu, Breg 
Pri Temenici, Breg Pri Zagradcu, Brezovi Dol, Bukovica, Čagošče, Češnjice Pri Zagradcu, 
Debeče, Dečja Vas Pri Zagradcu, Dedni Dol, Dob Pri Šentvidu, Dobrava Pri Stični, Dolenja 
Vas Pri Temenici, Fužina, Gabrje Pri Stični, Gabrovčec, Gabrovka Pri Zagradcu, Glogovica, 
Gorenja Vas, Gorenje Brezovo, Gradiček, Grintovec, Griže, Grm, Hrastov Dol, Ivančna 
Gorica, Kal, Kamni Vrh Pri Ambrusu, Kamno Brdo, Kitni Vrh, Kriška Vas, Krka, Krška Vas, 
Kuželjevec, Laze Nad Krko, Leskovec, Leščevje, Lučarjev Kal, Mala Dobrava, Mala 
Goričica, Male Češnjice, Male Dole Pri Temenici, Male Kompolje, Male Lese, Male Pece, 
Male Rebrce, Male Vrhe, Mali Kal, Mali Korinj, Malo Črnelo, Malo Globoko, Malo Hudo, 
Marinča Vas, Mekinje Nad Stično, Metnaj, Mevce, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Nova 
Vas, Obolno, Oslica, Osredek Nad Stično, Peščenik, Petrušnja Vas, Planina, Podboršt, 
Podbukovje, Podsmreka Pri Višnji Gori, Pokojnica, Poljane Pri Stični, Polje Pri Višnji Gori, 
Potok Pri Muljavi, Praproče Pri Temenici, Primča Vas, Pristava Nad Stično, Pristava Pri 
Višnji Gori, Pristavlja Vas, Pungert, Pusti Javor, Radanja Vas, Radohova Vas, Ravni Dol, 
Rdeči Kal, Sad, Sela Pri Dobu, Sela Pri Sobračah, Sela Pri Višnji Gori, Selo Pri Radohovi 
Vasi, Sobrače, Spodnja Draga, Spodnje Brezovo, Stari Trg, Stična, Stranska Vas Ob Višnjici, 
Sušica, Šentjurje, Šentpavel Na Dolenjskem, Šentvid Pri Stični, Škoflje, Škrjanče, Temenica, 
Tolčane, Trebež, Trebnja Gorica, Trnovica, Valična Vas, Velika Dobrava, Velike Češnjice, 
Velike Dole Pri Temenici, Velike Kompolje, Velike Lese, Velike Pece, Velike Rebrce, Velike 
Vrhe, Veliki Kal, Veliki Korinj, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Videm Pri Temenici, Vir Pri 
Stični, Višnje, Vrh Pri Sobračah, Vrh Pri Višnji Gori, Vrhpolje Pri Šentvidu, Zaboršt Pri 
Šentvidu, Zagradec, Zavrtače, Zgornja Draga, Znojile Pri Krki,  
 
Občina ŠENTJERNEJ 
Naselja: Apnenik, Breška Vas, Brezje Pri Šentjerneju, Cerov Log, Čadraže, Čisti Breg, 
Dobravica, Dolenja Brezovica, Dolenja Stara Vas, Dolenje Gradišče Pri Šentj., Dolenje 
Mokro Polje, Dolenje Vrhpolje, Dolenji Maharovec, Drama, Drča, Gorenja Brezovica, 
Gorenja Gomila, Gorenja Stara Vas, Gorenje Gradišče Pri Šentj., Gorenje Mokro Polje, 
Gorenje Vrhpolje, Gorenji Maharovec, Groblje Pri Prekopi, Gruča, Hrastje, Hrvaški Brod, 
Imenje, Javorovica, Ledeča Vas, Loka, Mali Ban, Mihovica, Mihovo, Mršeča Vas, Orehovica, 
Ostrog, Polhovica, Prapreče Pri Šentjerneju, Pristava Pri Šentjerneju, Pristavica, Rakovnik, 
Razdrto, Roje, Sela Pri Šentjerneju, Šentjakob, Šentjernej, Šmalčja Vas, Šmarje, Tolsti Vrh, 
Veliki Ban, Volčkova Vas, Vratno, Vrbovce, Vrh Pri Šentjerneju, Zameško, Zapuže, 
Žerjavin, Žvabovo, 
 
Občina ŠKOCJAN 
Naselja: Bučka, Čučja Mlaka, Dobrava Pri Škocjanu, Dobruška Vas, Dolenje Dole, Dolenje 
Radulje, Dolnja Stara Vas, Dule, Gabrnik, Gorenje Dole, Gorenje Radulje, Goriška Gora, 
Goriška Vas Pri Škocjanu, Gornja Stara Vas, Grmovlje, Hrastulje, Hudenje, Jarčji Vrh, 
Jelendol, Jerman Vrh, Klenovik, Mačkovec Pri Škocjanu, Male Poljane, Močvirje, Osrečje, 
Ruhna Vas, Segonje, Stara Bučka, Stopno, Stranje Pri Škocjanu, Škocjan, Štrit, Tomažja Vas, 
Velike Poljane, Zaboršt, Zagrad, Zalog Pri Škocjanu, Zavinek, Zloganje, 
 
Občina KRŠKO 
Naselja: Avguštine, Črešnjevec Pri Oštrcu, Črneča Vas, Dobe, Dobrava Ob Krki, Dobrava Pri 
Kostanjevici, Dolnja Prekopa, Dolšce, Globočice Pri Kostanjevici, Gornja Prekopa, Grič, 
Ivanjše, Jablance, Karlče, Kočarija, Koprivnik, Kostanjevica Na Krki, Male Vodenice, 
Malence, Orehovec, Oštrc, Podstrm, Ržišče, Sajevce, Slinovce, Velike Vodenice, Vrbje, 
Vrtača, Zaboršt,  
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Občina DOLENJSKE TOPLICE 
Naselja: Bušinec, Cerovec, Dobindol, Dolenje Gradišče, Dolenje Polje, Dolenje Sušice, 
Dolenjske Toplice, Drenje, Gabrje Pri Soteski, Gorenje Gradišče, Gorenje Polje, Gorenje 
Sušice, Kočevske Poljane, Loška Vas, Mali Rigelj, Meniška Vas, Nova Gora, Občice, Obrh, 
Podhosta, Podstenice, Podturn Pri Dol. Toplicah, Sela Pri Dol. Toplicah, Selišče, Soteska, 
Stare Žage, Suhor Pri Dol. Toplicah, Veliki Rigelj, Verdun Pri Uršnih Selih, 
 
Občina MIRNA PEČ 
Naselja: Biška Vas, Čemše, Dolenja Vas Pri Mirni Peči, Dolenji Globodol, Dolenji Podboršt, 
Globočdol, Golobinjek, Gorenji Globodol, Gorenji Podboršt, Goriška Vas, Grč Vrh, 
Hmeljčič, Hrastje Pri Mirni Peči, Jablan, Jelše, Jordankal, Malenska Vas, Mali Kal, Mali Vrh, 
Mirna Peč, Orkljevec, Poljane Pri Mirni Peči, Selo Pri Zagorici, Srednji Globodol, Šentjurij 
Na Dolenjskem, Veliki Kal, Vrhovo Pri Mirni Peči, Vrhpeč, 
 
Občina ŽUŽEMBERK 
Naselja: Boršt Pri Dvoru, Brezova Reber Pri Dvoru, Budganja Vas, Dešeča Vas, Dolnji 
Ajdovec, Dolnji Kot, Dolnji Križ, Drašča Vas, Dvor, Gornji Ajdovec, Gornji Kot, Gornji 
Križ, Gradenc, Hinje, Hrib Pri Hinjah, Jama Pri Dvoru, Klečet, Klopce, Lašče, Lazina, 
Lopata, Mačkovec Pri Dvoru, Mali Lipovec, Malo Lipje, Pleš, Plešivica, Podgozd, Podlipa, 
Poljane Pri Žužemberku, Prapreče, Prevole, Ratje, Reber, Sadinja Vas Pri Dvoru, Sela Pri 
Ajdovcu, Sela Pri Hinjah, Srednji Lipovec, Stavča Vas, Šmihel Pri Žužemberku, Trebča Vas, 
Veliki Lipovec, Veliko Lipje, Vinkov Vrh, Visejec, Vrh Pri Hinjah, Vrh Pri Križu, Vrhovo 
Pri Žužemberku, Zafara, Zalisec, Žužemberk, Žvirče, 
 
Občina ČRNOMELJ 
Naselja: Adlešiči, Balkovci, Bedenj, Belčji Vrh, Bistrica, Blatnik Pri Črnomlju, Bojanci, 
Brdarci, Breg Pri Sinjem Vrhu, Breznik, Butoraj, Cerkvišče, Črešnjevec Pri Dragatušu, 
Čudno Selo, Dalnje Njive, Damelj, Dečina, Desinec, Deskova Vas, Dobliče, Doblička Gora, 
Dolenja Podgora, Dolenja Vas Pri Črnomlju, Dolenjci, Dolenji Radenci, Dolenji Suhor Pri 
Vinici, Dolnja Paka, Draga Pri Sinjem Vrhu, Dragatuš, Dragoši, Dragovanja Vas, Drenovec, 
Drežnik, Fučkovci, Golek, Golek Pri Vinici, Gorenja Podgora, Gorenjci Pri Adlešičih, 
Gorenji Radenci, Gorica, Gornja Paka, Gornji Suhor Pri Vinici, Griblje, Grič Pri Dobličah, 
Hrast Pri Vinici, Jankoviči, Jelševnik, Jerneja Vas, Kanižarica, Knežina, Kot Ob Kolpi, 
Kovača Vas, Kovačji Grad, Kvasica, Lokve, Mala Lahinja, Mala Sela, Mali Nerajec, 
Marindol, Mavrlen, Mihelja Vas, Miklarji, Miliči, Močile, Naklo, Nova Lipa, Obrh Pri 
Dragatušu, Ogulin, Otovec, Paunoviči, Perudina, Petrova Vas, Pobrežje, Podklanec, Podlog, 
Prelesje, Preloka, Pribinci, Purga, Pusti Gradec, Rodine, Rožanec, Rožič Vrh, Ručetna Vas, 
Sečje Selo, Sela Pri Dragatušu, Sela Pri Otovcu, Sinji Vrh, Sodevci, Srednji Radenci, Stara 
Lipa, Stari Trg Ob Kolpi, Stražnji Vrh, Svibnik, Šipek, Špeharji, Talčji Vrh, Tanča Gora, 
Tribuče, Tušev Dol, Učakovci, Velika Lahinja, Velika Sela, Veliki Nerajec, Vinica, Vojna 
Vas, Vranoviči, Vrhovci, Vukovci, Zagozdac, Zajčji Vrh, Zapudje, Zastava, Zilje, Zorenci, 
Žuniči, 
 
Občina METLIKA 
Naselja: Bereča Vas, Boginja Vas, Bojanja Vas, Boldraž, Boršt, Božakovo, Božič Vrh, 
Bušinja Vas, Čurile, Dole, Dolnja Lokvica, Dolnje Dobravice, Dolnji Suhor Pri Metliki, 
Drage, Dragomlja Vas, Drašiči, Geršiči, Gornja Lokvica, Gornje Dobravice, Gornji Suhor Pri 
Metliki, Grabrovec, Gradac, Grm Pri Podzemlju, Hrast Pri Jugorju, Jugorje Pri Metliki, 
Kamenica, Kapljišče, Klošter, Krasinec, Krašnji Vrh, Krivoglavice, Križevska Vas, 
Krmačina, Mačkovec Pri Suhorju, Malo Lešče, Metlika, Mlake, Okljuka, Otok, Podzemelj, 
Prilozje, Primostek, Radoši, Radovica, Radoviči, Rakovec, Ravnace, Rosalnice, Sela Pri 
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Jugorju, Slamna Vas, Svržaki, Škemljevec, Škrilje, Trnovec, Vidošiči, Zemelj, Želebej, 
Železniki, 
 
Občina SEMIČ 
Naselja: Blatnik Pri Črmošnjicah, Brezje Pri Rožnem Dolu, Brezje Pri Vinjem Vrhu, Brezova 
Reber, Brezovica Pri Črmošnjicah, Brstovec, Cerovec Pri Črešnjevcu, Coklovca, Črešnjevec 
Pri Semiču, Črmošnjice, Gaber Pri Črmošnjicah, Gaber Pri Semiču, Gornje Laze, Gradnik, 
Hrib Pri Cerovcu, Hrib Pri Rožnem Dolu, Kal, Kašča, Komarna Vas, Kot Pri Semiču, Krupa, 
Krvavčji Vrh, Lipovec, Maline Pri Štrekljevcu, Mašelj, Mladica, Moverna Vas, Nestoplja 
Vas, Omota, Oskoršnica, Osojnik, Planina, Podreber, Potoki, Praproče, Praprot, Preloge, 
Pribišje, Pugled, Rožni Dol, Sadinja Vas, Sela Pri Semiču, Sela Pri Vrčicah, Semič, Sodji 
Vrh, Sredgora, Srednja Vas, Starihov Vrh, Stranska Vas Pri Semiču, Štrekljevec, Trata, 
Trebnji Vrh, Vavpča Vas, Vinji Vrh Pri Semiču, Vrčice, Vrtača Pri Semiču, 
 
PO POTEH DEDIŠČINE »KORENINE SLOVENSKE IDENTITETE« 
 
Občina BLOKE 
Naselja: Andrejčje, Benete, Bočkovo, Fara, Glina, Godičevo, Gradiško, Hiteno, Hribarjevo, 
Hudi Vrh, Jeršanovo, Kramplje, Lahovo, Lepi Vrh, Lovranovo, Malni, Metulje, Mramorovo 
Pri Lužarjih, Mramorovo Pri Pajkovem, Nemška Vas Na Blokah, Nova Vas, Ograda, Polšeče, 
Radlek, Ravne Na Blokah, Ravnik, Rožanče, Runarsko, Sleme, Strmca, Studenec Na Blokah, 
Studeno Na Blokah, Sveta Trojica, Sveti Duh, Škrabče, Škufče, Štorovo, Topol, Ulaka, 
Velike Bloke, Veliki Vrh, Volčje, Zakraj, Zales, Zavrh, 
 
Občina CERKNICA 
Naselja: Beč, Bečaje, Begunje Pri Cerknici, Bezuljak, Bločice, Bloška Polica, Brezje, 
Cajnarje, Cerknica, Čohovo, Dobec, Dolenja Vas, Dolenje Jezero, Dolenje Otave, Gora, 
Gorenje Jezero, Gorenje Otave, Goričice, Grahovo, Hribljane, Hruškarje, Ivanje Selo, Jeršiče, 
Korošče, Koščake, Kožljek, Kranjče, Kremenca, Krušče, Kržišče, Laze Pri Gorenjem Jezeru, 
Lešnjake, Lipsenj, Mahneti, Martinjak, Milava, Osredek, Otok, Otonica, Pikovnik, Pirmane, 
Podskrajnik, Podslivnica, Ponikve, Rakek, Rakov Škocjan, Ravne, Reparje, Rudolfovo, 
Selšček, Slivice, Slivice, Slugovo, Stražišče, Sveti Vid, Ščurkovo, Štrukljeva Vas, Tavžlje, 
Topol Pri Begunjah, Unec, Zahrib, Zala, Zelše, Zibovnik, Žerovnica, Župeno, 
 
Občina CERKNO 
Naselja: Bukovo, Cerkljanski Vrh, Cerkno, Čeplez, Dolenji Novaki, Gorenji Novaki, Gorje, 
Jagršče, Jazne, Jesenica, Labinje, Lazec, Laznica, Orehek, Otalež, Planina Pri Cerknem, 
Plužnje, Poče, Podlanišče, Podpleče, Police, Poljane, Ravne Pri Cerknem, Reka, Straža, 
Šebrelje, Travnik, Trebenče, Zakojca, Zakriž, 
 
Občina DOBREPOLJE 
Naselja: Bruhanja Vas, Cesta, Četež Pri Strugah, Hočevje, Kolenča Vas, Kompolje, Lipa, 
Mala Vas, Paka, Podgora, Podgorica, Podpeč, Podtabor, Ponikve, Potiskavec, Predstruge, Pri 
Cerkvi-Struge, Rapljevo, Tisovec, Tržič, Videm, Vodice, Zagorica, Zdenska Vas, 
 
Občina IDRIJA 
Naselja: Čekovnik, Črni Vrh, Dole, Godovič, Gore, Gorenja Kanomlja, Gorenji Vrsnik, 
Govejk, Idrijska Bela, Idrijske Krnice, Idrijski Log, Idršek, Javornik, Jelični Vrh, Kanji Dol, 
Korita, Ledine, Ledinske Krnice, Lome, Masore, Mrzli Log, Mrzli Vrh, Pečnik, Potok, 
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Predgriže, Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja, Spodnji Vrsnik, Srednja Kanomlja, Strmec, 
Vojsko, Zadlog, Zavratec, Žirovnica, 
 
Občina KOČEVJE 
Naselja: Borovec Pri Kočevski Reki, Breg Pri Kočevju, Brezovica Pri Predgradu, Bukova 
Gora, Cvišlerji, Čeplje, Črni Potok Pri Kočevju, Dol, Dolga Vas, Dolnja Briga, Dolnje 
Ložine, Gorenje, Gornja Briga, Gornje Ložine, Gotenica, Hreljin, Hrib Pri Koprivniku, 
Jelenja Vas, Kačji Potok, Kleč, Klinja Vas, Knežja Lipa, Koblarji, Kočarji, Koče, Kočevska 
Reka, Komolec, Konca Vas, Koprivnik, Kralji, Kuhlarji, Laze Pri Oneku, Laze Pri Predgradu, 
Livold, Mačkovec, Mahovnik, Mala Gora, Mlaka Pri Kočevju, Mlaka Pri Kočevski Reki, 
Mokri Potok, Morava, Mozelj, Mrtvice, Muha Vas, Nemška Loka, Nove Ložine, Novi Lazi, 
Ograja, Onek, Paka Pri Predgradu, Podlesje, Podstene, Polom, Predgrad, Preža, Primoži, 
Pugled Pri Starem Logu, Rajhenav, Rajndol, Rogati Hrib, Sadni Hrib, Seč, Slovenska Vas, 
Smuka, Spodnja Bilpa, Spodnji Log, Stara Cerkev, Stari Breg, Stari Log, Staro Brezje, Suhi 
Potok, Svetli Potok, Šalka Vas, Škrilj, Štalcerji, Topla Reber, Trnovec, Vimolj Pri Predgradu, 
Vrbovec, Vrt, Zajčje Polje, Zdihovo, Željne, 
 
Občina KOSTEL 
Naselja: Ajbelj, Banjaloka, Briga, Brsnik, Colnarji, Delač, Dolenja Žaga, Dolenji Potok, 
Dren, Drežnik, Fara, Gladloka, Gorenja Žaga, Gorenji Potok, Gotenc, Grgelj, Grivac, Hrib Pri 
Fari, Jakšiči, Jesenov Vrt, Kaptol, Kostel, Krkovo Nad Faro, Kuželič, Kuželj, Laze Pri 
Kostelu, Lipovec Pri Kostelu, Mavrc, Nova Sela, Oskrt, Padovo Pri Fari, Petrina, Pirče, 
Planina, Poden, Podstene Pri Kostelu, Potok, Puc, Rajšele, Rake, Sapnik, Selo Pri Kostelu, 
Slavski Laz, Srednji Potok, Srobotnik Ob Kolpi, Stelnik, Stružnica, Suhor, Štajer, Tišenpolj, 
Vas, Vimolj, Vrh Pri Fari, Zapuže Pri Kostelu, 
 
Občina LOGATEC 
Naselja: Grčarevec, Hleviše, Hlevni Vrh, Hotedršica, Jakovica, Kalce, Lavrovec, Laze, 
Logatec, Medvedje Brdo, Novi Svet, Petkovec, Praprotno Brdo, Ravnik Pri Hotedršici, 
Rovtarske Žibrše, Rovte, Vrh Sv. Treh Kraljev, Zaplana - Del, Žibrše, Žibrše, 
 
Občina LOŠKI POTOK 
Naselja: Črni Potok Pri Dragi, Draga, Glažuta, Hrib-Loški Potok, Lazec, Mali Log, Novi Kot, 
Podplanina, Podpreska, Pungert, Retje, Srednja Vas Pri Dragi, Srednja Vas-Loški Potok, Stari 
Kot, Šegova Vas, Trava, Travnik, 
 
Občina LOŠKA DOLINA 
Naselja: Babna Polica, Babno Polje, Dane, Dolenje Poljane, Iga Vas, Klance, Knežja Njiva, 
Kozarišče, Lož, Markovec, Nadlesk, Podcerkev, Podgora Pri Ložu, Podlož, Pudob, Stari Trg 
Pri Ložu, Šmarata, Viševek, Vrh, Vrhnika Pri Ložu, 
 
Občina OSILNICA 
Naselja: Belica, Bezgarji, Bezgovica, Bosljiva Loka, Grintovec Pri Osilnici, Križmani, Ložec, 
Malinišče, Mirtoviči, Osilnica, Padovo Pri Osilnici, Papeži, Podvrh, Ribjek, Sela, Spodnji 
Čačič, Strojiči, Zgornji Čačič, Žurge, 
 
Občina RIBNICA 
Naselja: Andol, Blate, Breg Pri Ribnici Na Dol., Breže, Brinovščica, Bukovec Pri Poljanah, 
Bukovica, Črnec, Črni Potok Pri Vel. Laščah, Dane, Dolenja Vas, Dolenje Podpoljane, 
Dolenji Lazi, Dule, Finkovo, Gašpinovo, Gorenje Podpoljane, Gorenji Lazi, Goriča Vas, 
Graben, Grčarice, Grčarske Ravne, Grebenje, Grič, Hojče, Hrovača, Hudi Konec, Jelendol, 
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Jelenov Žleb, Junčje, Jurjevica, Kot Pri Rakitnici, Kot Pri Ribnici, Krnče, Levstiki, Lipovec, 
Makoše, Marolče, Maršiči, Nemška Vas, Ortnek, Otavice, Perovo, Praproče, Prigorica, 
Pugled Pri Karlovici, Pusti Hrib, Rakitnica, Ribnica, Rigelj Pri Ortneku, Sajevec, Slatnik, 
Sušje, Sv. Gregor, Škrajnek, Velike Poljane, Vintarji, Vrh Pri Poljanah, Zadniki, Zadolje, 
Zapuže Pri Ribnici, Zlati Rep, Žlebič, Žukovo, 
 
Občina SODRAŽICA 
Naselja: Betonovo, Brlog - Del, Globel, Janeži, Jelovec, Kotel, Kračali, Kržeti, Lipovšica, 
Male Vinice, Nova Štifta, Novi Pot, Petrinci, Podklanec, Preska, Ravni Dol, Sinovica, 
Sodražica, Travna Gora, Vinice, Zamostec, Zapotok, Žimarice, 
 
Občina VELIKE LAŠČE 
Naselja: Adamovo, Bane, Bavdek, Borovec Pri Karlovici, Boštetje, Brankovo, Brlog - Del, 
Bukovec, Centa, Četež Pri Turjaku, Dednik, Dolenje Kališče, Dolnje Retje, Dolščaki, 
Dvorska Vas, Gorenje Kališče, Gornje Retje, Gradež, Gradišče, Grm, Hlebče, Hrustovo, 
Jakičevo, Javorje, Kaplanovo, Karlovica, Knej, Kot Pri Veliki Slevici, Krkovo Pri Karlovici, 
Krvava Peč, Kukmaka, Laporje, Laze, Logarji, Lužarji, Mački, Mala Slevica, Male Lašče, 
Mali Ločnik, Mali Osolnik, Marinčki, Medvedjek, Mohorje, Naredi, Opalkovo, Osredek, 
Pečki, Plosovo, Podhojni Hrib, Podkogelj, Podkraj, Podlog, Podsmreka Pri Velikih Laščah, 
Podstrmec, Podulaka, Podžaga, Polzelo, Poznikovo, Prazniki, Prhajevo, Prilesje, Purkače, 
Pušče, Rašica, Rob, Rupe, Sekirišče, Selo Pri Robu, Sloka Gora, Srnjak, Srobotnik Pri Vel. 
Laščah, Stope, Strletje, Strmec, Ščurki, Škamevec, Škrlovica, Tomažini, Turjak, Ulaka, 
Uzmani, Velika Slevica, Velike Lašče, Veliki Ločnik, Veliki Osolnik, Vrh, Zgonče, Žaga, 
 
 
VODOOSKRBA BELE KRAJINE 
 
Občina ČRNOMELJ 
Naselja: Adlešiči, Balkovci, Bedenj, Belčji Vrh, Bistrica, Blatnik Pri Črnomlju, Bojanci, 
Brdarci, Breg Pri Sinjem Vrhu, Breznik, Butoraj, Cerkvišče, Črešnjevec Pri Dragatušu, 
Čudno Selo, Dalnje Njive, Damelj, Dečina, Desinec, Deskova Vas, Dobliče, Doblička Gora, 
Dolenja Podgora, Dolenja Vas Pri Črnomlju, Dolenjci, Dolenji Radenci, Dolenji Suhor Pri 
Vinici, Dolnja Paka, Draga Pri Sinjem Vrhu, Dragatuš, Dragoši, Dragovanja Vas, Drenovec, 
Drežnik, Fučkovci, Golek, Golek Pri Vinici, Gorenja Podgora, Gorenjci Pri Adlešičih, 
Gorenji Radenci, Gorica, Gornja Paka, Gornji Suhor Pri Vinici, Griblje, Grič Pri Dobličah, 
Hrast Pri Vinici, Jankoviči, Jelševnik, Jerneja Vas, Kanižarica, Knežina, Kot Ob Kolpi, 
Kovača Vas, Kovačji Grad, Kvasica, Lokve, Mala Lahinja, Mala Sela, Mali Nerajec, 
Marindol, Mavrlen, Mihelja Vas, Miklarji, Miliči, Močile, Naklo, Nova Lipa, Obrh Pri 
Dragatušu, Ogulin, Otovec, Paunoviči, Perudina, Petrova Vas, Pobrežje, Podklanec, Podlog, 
Prelesje, Preloka, Pribinci, Purga, Pusti Gradec, Rodine, Rožanec, Rožič Vrh, Ručetna Vas, 
Sečje Selo, Sela Pri Dragatušu, Sela Pri Otovcu, Sinji Vrh, Sodevci, Srednji Radenci, Stara 
Lipa, Stari Trg Ob Kolpi, Stražnji Vrh, Svibnik, Šipek, Špeharji, Talčji Vrh, Tanča Gora, 
Tribuče, Tušev Dol, Učakovci, Velika Lahinja, Velika Sela, Veliki Nerajec, Vinica, Vojna 
Vas, Vranoviči, Vrhovci, Vukovci, Zagozdac, Zajčji Vrh, Zapudje, Zastava, Zilje, Zorenci, 
Žuniči, 
 
Občina METLIKA 
Naselja: Bereča Vas, Boginja Vas, Bojanja Vas, Boldraž, Boršt, Božakovo, Božič Vrh, 
Bušinja Vas, Čurile, Dole, Dolnja Lokvica, Dolnje Dobravice, Dolnji Suhor Pri Metliki, 
Drage, Dragomlja Vas, Drašiči, Geršiči, Gornja Lokvica, Gornje Dobravice, Gornji Suhor Pri 
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Metliki, Grabrovec, Gradac, Grm Pri Podzemlju, Hrast Pri Jugorju, Jugorje Pri Metliki, 
Kamenica, Kapljišče, Klošter, Krasinec, Krašnji Vrh, Krivoglavice, Križevska Vas, 
Krmačina, Mačkovec Pri Suhorju, Malo Lešče, Mlake, Okljuka, Otok, Podzemelj, Prilozje, 
Primostek, Radoši, Radovica, Radoviči, Rakovec, Ravnace, Rosalnice, Sela Pri Jugorju, 
Slamna Vas, Svržaki, Škemljevec, Škrilje, Trnovec, Vidošiči, Zemelj, Želebej, Železniki, 
 
Občina SEMIČ 
Naselja: Blatnik Pri Črmošnjicah, Brezje Pri Rožnem Dolu, Brezje Pri Vinjem Vrhu, Brezova 
Reber, Brezovica Pri Črmošnjicah, Brstovec, Cerovec Pri Črešnjevcu, Coklovca, Črešnjevec 
Pri Semiču, Črmošnjice, Gaber Pri Črmošnjicah, Gaber Pri Semiču, Gornje Laze, Gradnik, 
Hrib Pri Cerovcu, Hrib Pri Rožnem Dolu, Kal, Kašča, Komarna Vas, Kot Pri Semiču, Krupa, 
Krvavčji Vrh, Lipovec, Maline Pri Štrekljevcu, Mašelj, Mladica, Moverna Vas, Nestoplja 
Vas, Omota, Oskoršnica, Osojnik, Planina, Podreber, Potoki, Praproče, Praprot, Preloge, 
Pribišje, Pugled, Rožni Dol, Sadinja Vas, Sela Pri Semiču, Sela Pri Vrčicah, Semič, Sodji 
Vrh, Sredgora, Srednja Vas, Starihov Vrh, Stranska Vas Pri Semiču, Štrekljevec, Trata, 
Trebnji Vrh, Vavpča Vas, Vinji Vrh Pri Semiču, Vrčice, Vrtača Pri Semiču, 
 
ŠKOFJELOŠKI RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA 
 
Občina Gorenja Vas - Poljane 
Naselja: Bačne, Brebovnica, Bukov Vrh, Čabrače, Četena Ravan, Debeni, Delnice, Dobje, 
Dobravšce, Dolenčice, Dolenja Dobrava, Dolenja Ravan, Dolenja Žetina, Dolenje Brdo, 
Dolge Njive, Fužine, Goli Vrh, Gorenja Dobrava, Gorenja Ravan, Gorenja Vas, Gorenja 
Žetina, Gorenje Brdo, Hlavče Njive, Hobovše Pri Stari Oselici, Hotavlje, Hotovlja, Jarčje 
Brdo, Javorje, Javorjev Dol, Jazbine, Jelovica, Kladje, Kopačnica, Kremenik, Krivo Brdo, 
Krnice Pri Novakih, Lajše, Laniše, Laze, Leskovica, Lom Nad Volčo, Lovsko Brdo, Lučine, 
Malenski Vrh, Mlaka Nad Lušo, Murave, Nova Oselica, Podgora, Podjelovo Brdo, Podobeno, 
Podvrh, Poljane Nad Škofjo Loko, Predmost, Prelesje, Robidnica, Smoldno, Sovodenj, 
Srednja Vas-Poljane, Srednje Brdo, Stara Oselica, Studor, Suša, Todraž, Trebija, Vinharje, 
Volaka, Volča, Zadobje, Zakobiljek, Zapreval, Žabja Vas, Žirovski Vrh Sv. Antona, Žirovski 
Vrh Sv. Urbana, 
 
Občina Škofja Loka 
Naselja: Binkelj, Bodovlje, Breznica Pod Lubnikom, Brode, Bukov Vrh Nad Visokim, 
Bukovica, Bukovščica, Crngrob, Dorfarje, Draga, Florjan Nad Zmincem, Forme, Gabrk, 
Gabrovo, Gabrška Gora, Godešič, Gorenja Vas - Reteče, Gosteče, Grenc, Hosta, Knape, 
Kovski Vrh, Križna Gora, Lenart Nad Lušo, Lipica, Log Nad Škofjo Loko, Moškrin, Na 
Logu, Papirnica, Pevno, Podpulfrca, Pozirno, Praprotno, Pungert, Puštal, Reteče, Rovte V 
Selški Dolini, Sopotnica, Spodnja Luša, Staniše, Stara Loka, Stirpnik, Strmica, Suha, Sv. 
Andrej, Sv. Barbara, Sv. Duh, Sv. Ožbolt, Sv. Petra Hrib, Ševlje, Tomaž Nad Praprotnem, 
Trata, Trnje, Valterski Vrh, Vešter, Vincarje, Virlog, Virmaše, Visoko Pri Poljanah, Zgornja 
Luša, Zminec, 
 
Občina Železniki 
Naselja: Davča, Dolenja Vas, Dražgoše, Golica, Kališe, Lajše, Martinj Vrh, Ojstri Vrh, 
Osojnik, Podlonk, Podporezen, Potok, Prtovč, Ravne, Rudno, Selca, Smoleva, Spodnja 
Sorica, Spodnje Danje, Studeno, Sv. Lenart, Topolje, Torka, Zabrdo, Zabrekve, Zala, Zali 
Log, Zgornja Sorica, Zgornje Danje, Železniki, 
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Občina Žiri 
Naselja: Brekovice, Breznica Pri Žireh, Goropeke, Izgorje, Jarčja Dolina, Koprivnik, 
Ledinica, Mrzli Vrh, Opale, Osojnica, Podklanec, Račeva, Ravne Pri Žireh, Selo, Sovra, 
Zabrežnik, Žiri, Žirovski Vrh, 
 
 
REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA ZA OBMOČJE ZGORNJE 
VIPAVSKE DOLINE IN KOMENSKEGA KRASA 
 
Občina Ajdovščina 
Naselja: Batuje, Bela, Brje, Budanje, Cesta, Col, Črniče, Dobravlje, Dolenje, Dolga Poljana, 
Gaberje, Gojače, Gozd, Grivče, Kamnje, Kovk, Kožmani, Križna Gora, Lokavec, Male 
Žablje, Malo Polje, Malovše, Otlica, Plače, Planina, Podkraj, Potoče, Predmeja, Ravne, Selo, 
Skrilje, Stomaž, Šmarje, Tevče, Ustje, Velike Žablje, Vipavski Križ, Višnje, Vodice, Vrtovče, 
Vrtovin, Zavino, Žagolič, Žapuže, 
 
Občina Komen 
Naselja: Brestovica Pri Komnu, Brje Pri Komnu, Coljava, Čehovini, Čipnje, Divči, Dolanci, 
Gabrovica Pri Komnu, Gorjansko, Hruševica, Ivanji Grad, Klanec Pri Komnu, Kobdilj, 
Kobjeglava, Koboli, Kodreti, Komen, Lisjaki, Lukovec, Mali Dol, Nadrožica, Preserje Pri 
Komnu, Rubije, Sveto, Šibelji, Škofi, Škrbina, Štanjel, Tomačevica, Trebižani, Tupelče, Vale, 
Večkoti, Volčji Grad, Zagrajec, 
 
Občina Vipava 
Naselja: Duplje, Erzelj, Goče, Gradišče Pri Vipavi, Hrašče, Lozice, Lože, Manče, Nanos, 
Orehovica, Podbreg, Podgrič, Podnanos, Podraga, Poreče, Sanabor, Slap, Vipava, Vrhpolje, 
Zemono. 
 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
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Št. 0202-12/4-2002 Ob-80992

Na podlagi določil 64. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem za-
varovanju (Uradni list RS, št. 9/92,
13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 56/99,
99/01 in 60/02) in Splošnega dogovora
za pogodbeno leto 2002 (v nadaljnjem
besedilu “Dogovor 2002”), določenega
dne 23. 5. 2002, Upravni odbor Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije ob-
javlja

razpis
programov zdravstvenih storitev
1. Razpisujejo se programi zdravstve-

nih storitev v obveznem zdravstvenem za-
varovanju, katerega nosilec in izvajalec je
Zavod.

Na programe iz 2. točke tega razpisa
se lahko prijavijo javni zdravstveni zavodi,
gospodarske družbe in drugi zavodi ter
zasebni zdravstveni delavci, ki imajo do-
voljenje in koncesijo za opravljanje javne
zdravstvene službe in še nimajo sklenjene
pogodbe z Zavodom za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije (v nadaljnem besedilu:
Zavod). Izvajalcem, ki so sklenili pogodbo
z Zavodom že v letu 2001, pa bo Zavod, v
skladu z 31. členom Dogovora 2002, po-
nudil sklenitev nove pogodbe.

2. Zavod objavlja razpis programov
zdravstvenih storitev za dejavnost zdrav-
stvene nege in druge zdravstvene dejav-
nosti, ki jih opravljajo domovi za starejše
ter drugi socialnovarstveni zavodi in go-
spodarske družbe ter za dejavnost zdrav-
stvene nege v varovanih stanovanjih.

Za Republiko Slovenijo je obseg pro-
gramov zdravstvenih storitev določen v
Dogovoru 2002 oziroma v Področnem do-
govoru za zdravstveno dejavnost social-
novarstvenih zavodov in zavodov za uspo-
sabljanje za leto 2002.

3. Pravne in fizične osebe, ki bodo
opravljale zdravstveno dejavnost na pod-
lagi koncesije, morajo predložiti Zavodu
odločbo o podelitvi koncesije in pogodbo
o koncesiji do konca razpisnega roka ter
pričeti z delom v dogovorjenem roku. V
nasprotnem primeru šteje, da so od po-
godbe odstopile.

Zasebni zdravstveni delavci morajo ob
prijavi predložiti tudi listino, iz katere bo
razvidno, da niso v delovnem razmerju pri
drugem izvajalcu.

V prijavi na razpis vsi ponudniki opre-
delijo:

– kratko vsebino programa dela;
– zdravstveno dejavnost v skladu s ši-

frantom 2 Zavoda;
– količino in vrsto storitev, ki jih želi

opravljati;
– kraj in čas opravljanja storitev;
– vrednost programa in predlog cen

storitev.
4. Ponudbe morajo biti pripravljene na

predpisanih obrazcih in skladno z Dogo-
vorom 2002 ter področnim dogovorom.

Navodila in obrazci za prijavo na razpis
so dosegljivi na sedežu Zavoda v Ljublja-
ni, Miklošičeva 24 in na sedežih Območ-

nih enot v Celju, Kopru, Kranju, Krškem,
Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, No-
vem mestu in Ravnah na Koroškem.

5. Ponudniki pošljejo prijave in zahte-
vano dokumentacijo v roku 14 dni na se-
dež Območne enote Zavoda, na območju
katere opravljajo svojo dejavnost ali imajo
sedež.

6. Pri izbiri ponudnikov bo Zavod
upošteval izpolnjevanje zakonskih pogo-
jev za opravljanje zdravstvene dejavnosti
kot javne zdravstvene službe in standar-
de, dogovorjene v Dogovoru 2002 oziro-
ma ustreznem področnem dogovoru.

7. Zavod bo opravil izbiro med ponu-
dniki in njihovimi programi najpozneje v
45 dneh po izteku roka za prijavo na raz-
pis.

Zavod si pridržuje pravico, da pred iz-
biro zahteva dopolnitev vloge, če bi ta bila
nepopolna ali pomanjkljiva.

Zavod bo po opravljeni izbiri ponudni-
ke pozval, da sklenejo z Zavodom pogod-
bo za izvajanje programov zdravstvenih
storitev.

8. Zavod bo sklenil pogodbe le s tisti-
mi ponudniki, katerih vloge bodo skladne
s pogoji tega razpisa.

Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo o
tem pisno obveščeni najpozneje v roku
30 dni po izteku roka za izbiro ponudb.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Št. 3/2002 Ob-80949

Izvršni odbor Slovenskega konserva-
torskega društva na podlagi 20. člena Sta-
tuta Slovenskega konservatorskega druš-
tva in Pravilnika o Steletovi nagradi in Ste-
letovih priznanjih objavlja

razpis
za Steletovo nagrado in Steletova

priznanja
Kandidate za nagrado in priznanja lah-

ko predlagajo strokovne organizacije, ki
opravljajo naloge varstva naravnih vrednot
in kulturne dediščine in člani Slovenske-
ga konservatorskega društva.

Steletovo nagrado lahko prejmejo čla-
ni društva za vrhunske dosežke, ki so po-
memben prispevek k ohranitvi in predsta-
vitvi naravnih vrednot in kulturne dedišči-
ne v Republiki Sloveniji. Steletovo nagra-
do lahko prejmejo člani društva tudi za
izredno pomembno življenjsko delo.

Steletovo priznanje lahko prejmejo čla-
ni društva za pomembne dosežke, ki so
sad izvirnih strokovnih, tehnoloških ter
drugih prizadevanj in iskanj pri ohranitvi in
predstavitvi naravnih vrednot in kulturne
dediščine v Republiki Sloveniji.

Steletovo priznanje lahko prejmejo tu-
di imetniki kulturnih spomenikov in obmo-
čij kulturne krajine za izjemna prizadeva-
nja pri vzdrževanju, obnovi in revitalizaciji
kulturnih spomenikov in območij kulturne
krajine, za sodelovanje pri njihovi celoviti
prezentaciji ali drugi za posebne zasluge
pri ohranjanju naravnih vrednot in kultur-

ne dediščine na območju Republike Slo-
venije.

Predlogi za Steletovo nagrado in Ste-
letova priznanja morajo biti pisni in uteme-
ljeni s priloženo dokumentacijo.

Predloge sprejemamo 30 dni po obja-
vi, pošljite pa jih na naslov: Izvršni odbor
Slovenskega konservatorskega društva,
Ljubljana, Tržaška 4.

Izvršni odbor
Slovenskega konservatorskega

društva
Ljubljana

Ob-81063

Razpis
za predizbiro dobavitelja električne
energije v letu 2003 za upravičene

odjemalce
1. Izvajalec razpisa: Institut “Jožef Ste-

fan” - Center za energetsko učinkovitost,
Jamova 39, 1000 Ljubljana, tel.
01/58-85-210, faks 01/56-12-335.

2. Opis in obseg dobave električne
energije: dobava električne energije v le-
tu 2003 za upravičene odjemalce v Slo-
veniji v treh skupinah:

a) za upravičene odjemalce, ki imajo
urne meritve in daljinski zajem podatkov
ter računajo z uvozom el. energije,

b) za upravičene odjemalce, ki imajo
urne meritve in daljinski zajem podatkov
ter ne računajo z uvozom el. energije,

c) za upravičene odjemalce brez urnih
meritev.

Za skupino pod a) in b) se ponudniki
predkvalificirajo za vnaprej določene do-
bave (zaprta pogodba) in/ali za dobave
po vnaprej ocenjenih in sprotnih potrebah
(odprta pogodba). Za skupino odjemalcev
pod c) se ponudniki predkvalificirajo za
dobavo po odprti pogodbi. Obseg doba-
ve in vrste upravičenih odjemalcev so do-
ločeni v razpisni dokumentaciji. Za ponud-
be za skupino a) predvidevamo dopolni-
tve razpisne dokumentacije v roku 5 dni
po objavi pravil za dodeljevanje prenosnih
čezmejnih zmogljivosti za uvoz el. energi-
je iz smeri Avstrije.

3. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije lahko dobite od 18. 11. 2002
po 12. uri pri kontaktni osebi razpisa: Mi-
lan Simončič, inž. el., e-mail: milan.simon-
cic@ijs.si, tel. 01/58-85-233, faks
01/56-12-335.

4. Roki za oddajo ponudb: v primeru
a) je rok za oddajo ponudb 15 dni od
objave pravil za dodeljevanje čezmejnih
prenosnih zmogljivosti, toda najkasneje do
20. 12. 2003. Ponudbo za skupini b) in
c) je potrebno predložiti do 26. 11. 2002.
Ponudbe se pošlje na naslov: Institut “Jo-
žef Stefan”, Jamova 39, Ljubljana - Cen-
ter za energetsko učinkovitost, s pripisom
“Ponudba”.

5. Kriteriji, ki se upoštevajo pri ocenje-
vanju ponudbe:

a) cena 80% točk,



Stran 7886 / Št. 96-97 / 15. 11. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

b) pravila glede delovanja bilančne sku-
pine dobavitelja in vključenosti odstopanj
v ceno 5%,

c) druge ponujene storitve in ukrepi
dobavitelja za dolgoročno učinkovito do-
bavo 5%,

č) zavarovanje plačil, plačilni pogoji,
rok veljavnosti ponudbe in drugi pogod-
beni pogoji dobave 10%.

Ponudba bodo rangirane glede na po-
samezne kriterije in po celoviti oceni, za
kar veljajo navedeni deleži ocene, ter za
posamezno vrsto dobave oziroma skupi-
no odjemalcev.

Institut “Jožef Stefan” Ljubljana

Ob-81182

INTER-ES d.o.o., Trg svobode 19,
5213 Kanal, objavlja

razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje

strokovne šole, program: Promet
za naslednja predmetna področja: stro-

kovna terminologija v tujem jeziku
(AN/NE), poslovno sporazumevanje in vo-
denje, ekonomika in menedžment podje-
tij, računalništvo in informatika v prometu,
varnost v prometu in varstvo pri delu, ma-
tematika s statistiko, tehnološke značilno-
sti tovorov v prometu, pogodbeno pravo,
prometni sistemi, urbanizem in cestni pro-
met, tehnologija cestnega prometa, orga-
nizacija cestnega prometa, regulacija pro-
metnih tokov v cestnem prometu, vlečna
in transportna sredstva v cestnem prome-
tu, trženje in komercialno poslovanje v ce-
stnem prometu, skladiščenje in notranji
transport, tehnologija prometa, logistični
poslovni sistemi, špedicija, načrtovanje
prevozov, praktično izobraževanje.

Skladno z 92. in 96. členom Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) bo naziv predavatelja
višje šole podeljen kandidatu, ki izpolnju-
je predpisane pogoje glede:

– izobrazbe (Ur. l. RS, št. 72/01 –
Odredba o izobrazbi predavateljev in dru-
gih strokovnih delavcev v programu za pri-
dobitev višje strokovne izobrazbe Promet),

– delovne dobe – najmanj 3 leta us-
treznih delovnih izkušenj,

– vidnih dosežkov na strokovnem po-
dročju (Ur. l. RS, št. 72/01 – Kriteriji za
določitev vidnih dosežkov na strokovnem
področju za pridobitev naziva predavatelj
višje šole).

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev pošljite v 8 dneh na naslov:
INTER-ES, Poslovna enota Ljubljana, Ce-
sta na Brdo 49, 1000 Ljubljana, s pripi-
som »prijava na razpis.

INTER-ES, d.o.o.

Št. 15/11/2002 Ob-81100

Občina Jesenice na podlagi 10. člena
Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in na
podlagi 5. člena Pravilnika za vrednotenje
programov športa v Občini Jesenice (Ur. l.
RS, št. 53/99 in 86/02) objavlja

javni razpis
za uporabo sredstev Občine Jesenice
za letni program športa za leto 2003
za financiranje športnih organizacij v

Občini Jesenice
Vsebina javnega razpisa:
1. Predmet razpisa in višina razpisanih

sredstev
2. Pogoji za prijavo na razpis
3. Rok in način prijave
4. Vsebina vloge
5. Informiranje kandidatov
6. Postopek obravnave vlog
1. Predmet javnega razpisa:
– interesna športna vzgoja otrok in mla-

dine,
– športna vzgoja otrok in mladine,

usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s po-

sebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
– vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih

kadrov,
– delovanje športnih zvez,
– informatika in založništvo v športu,
– propagandna dejavnost v športu.
Nagrajevanje trenerskega kadra je vklju-

čeno v 5. točki kakovostni šport.
Višina razpisanih sredstev: 56,646.000

SIT.
Dodeljena sredstva morajo biti porab-

ljena v letu 2003.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Izvajalci športnih programov morajo iz-

polnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani s skladom z zako-

nom o društvih, s sedežem v občini in v
njej pretežno izvajajo svojo dejavnost, ozi-
roma organizacije, ki imajo v svoji dejavno-
sti registrirano športno dejavnost,

– da imajo zagotovljene materialne, ka-
drovske, organizacijske in prostorske po-
goje za uresničitev načrtovanih športnih ak-
tivnosti,

– da imajo za določene športne progra-
me zagotovljeno redno vadbo, najmanj 35
tednov v letu,

– da so registrirani in delujejo najmanj
1 leto,

– društva, ki imajo urejeno evidenco o
registriranih tekmovalcih, članstvu in pla-
čani članarini.

Na razpisu lahko kandidirajo naslednji
izvajalci športnih programov:

– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustano-

vijo društva za posamezna področja oziro-
ma športne panoge,

– zavodi, gospodarske družbe, zasebni-
ki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za oprav-
ljanje dejavnosti na področju športa,

– javni zavodi s področja športa, vzgoje
in izobraževanja iz Občine Jesenice,

– ustanove, ki so ustanovljene za oprav-
ljanje dejavnosti v športu in so splošno ko-
ristne in neprofitne.

Prednost pri izboru bodo imele nepro-
fitne organizacije.

Vsi prosilci na področju športne dejav-
nosti morajo predložiti natančno vsebino
programa, delo strokovnega in organizacij-
skega kadra, višino načrtovanih material-
nih stroškov in finančni načrt programa.

3. Rok in način prijave
Predlagatelji morajo vloge oddati po

pošti kot priporočeno pošiljko oziroma ose-
bno najpozneje do 15. 12. 2002 na na-
slov: Občina Jesenice, Titova 78, 4270
Jesenice, soba 41, “Javni razpis –šport
2003”. Šteje se, da je prijava prispela pra-
vočasno, če je bila zadnji dan roka za od-
dajo prijav oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 12. ure oddana v prostorih
Občine Jesenice.

Na ovojnici mora biti napisano nasle-
dnje:

– naslov prosilca (polni naslov pošilja-
telja),

– naslov prejemnika (Občina Jesenice),
– pripis “Javni razpis –šport 2003”.
4. Vsebina vloge
Vloge za sofinanciranje letnega progra-

ma športa morajo biti izdelane izključno na
obrazcih iz razpisne dokumentacije. Pro-
silci, ki se prijavljajo prvikrat, morajo prilo-
žiti tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev,
navedenih v tem javnem razpisu.

Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na Občini Jesenice, Titova
78, Jesenice, vsak delavnik med 8. in
13. uro (soba 41) ali na spletnih straneh
(www.jesenice.si).

5. Informiranje kandidatov
Vse informacije so na voljo na spletnih

straneh Občine Jesenice in Zavoda za
šport Jesenice. Za dodatne informacije lah-
ko kandidati zaprosijo tudi pisno. Organizi-
rana bo tudi razlaga, kako se lahko prijavi-
mo na razpis, dne 12. novembra 2002, ob
18. uri v prostorih Srednje šole Jesenice.
Informacije lahko dobite tudi ustno na se-
dežu Zavoda za šport Jesenice ali na tel.
04/586-33-64, vsak dan med 10. in 12.
uro. Kontaktna oseba Branko Jeršin.

6. Postopek obravnave vlog
Datum odpiranja vlog bo 10 dni po kon-

čanem razpisnem roku. Komisija za pro-
gram športa bo odprla pravočasno posla-
ne prijave in ugotovila ali prijave izpolnjuje-
jo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispe-
le po razpisnem roku za prijavo, bodo
zavržene. Če komisija ugotovi pri odpira-
nju, da vloga ne vsebuje vseh zahtevanih
dokazil o izpolnjevanju pogojev, obvesti
predlagatelja, ki mora vlogo v 5 dneh do-
polniti, drugače vlogo zavrne in obvesti pre-
dlagatelja.

Zavod za šport Jesenice zbrane vloge
obdela in pripravi predlog izbora progra-
mov in predlaga razdelitev razpoložljivih
sredstev na osnovi sprejetih meril in kriteri-
jev in predlaga komisiji za program športa
v sprejem.

Med vrednotenjem vlog lahko komisija
za program športa od kandidatov zahteva-
jo dodatne informacije, podatke in neodvi-
sna strokovna mnenja. Če kandidat zahte-
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vanih informacij ne dostavi v zahtevanih ro-
kih, se komisija odloča ne osnovi znanih
podatkov. Vse vlagatelje bo Občina Jese-
nice v roku 30 dni po sprejeti odločitvi
obvestila o izidu javnega razpisa, z izbrani-
mi izvajalci letnega programa športa pa bo
župan sklenil pogodbe o sofinanciranju.

Občina Jesenice

Št. 403-58/2002 Ob-81101

Občina Jesenice na podlagi Zakona o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99) in
Pravilnika za vrednotenje preventivnih pro-
jektov in projektov ter programov humani-
tarnih organizacij, ki se sofinancirajo iz pro-
računa Občine Jesenice, objavlja

javni razpis
zbiranja predlogov preventivnih

projektov in projektov ter programov
humanitarnih organizacij, ki jih bo v

letu 2003 sofinancirala Občina
Jesenice

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Je-
senice, Titova 78, 4270 Jesenice.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje na-
slednjih vsebin:

– dejavnost registriranih humanitarnih
in drugih organizacij, ki imajo v svoji de-
javnosti registrirano tudi humanitarno de-
javnost,

– izvajanje posebnih socialnih progra-
mov in storitev humanitarnih organizacij za
reševanje socialnih stisk in težav oziroma
reševanje socialnih potreb posameznikov,

– izvajanje preventivnih projektov za
predšolske otroke, ter preventivnih progra-
mov za učence, dijake in mladostnike,

– drugi humanitarni in preventivni pro-
grami, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.

3. Pogoji sofinanciranja: predlagatelj
mora za izvajanje projekta oziroma pro-
grama zagotoviti najmanj 50% delež sofi-
nanciranja iz drugih virov. Na javni razpis
se lahko prijavijo humanitarna in invalid-
ska društva ter organizacije, društva, za-
vodi, skladi, gospodarske družbe, zase-
bniki in druge organizacije, ki so na pod-
lagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje humanitarnih dejavnosti oziro-
ma dejavnosti predlaganih preventivnih
programov in posamezni samostojni izva-
jalci, ki s svojim dosedanjim delom izka-
zujejo pričakovano kakovost ter izpolnju-
jejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Jesenice,
– da so registrirani za opravljanje pre-

dlagane preventivne oziroma humanitarne
dejavnosti ter da s svojim dosedanjim de-
lom izkazujejo pričakovano kakovost (refe-
rence),

– da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske mož-
nosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,

– društva, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, plačani članarini in ostalo doku-
mentacijo, kot to določa Zakon o društvih
in so registrirana vsaj eno leto,

– društva, ki ponovno kandidirajo, da
občinski upravi vsako leto redno dostavlja-
jo poročila o realizaciji programov, poslov-

no poročilo za preteklo leto, ter načrt aktiv-
nosti za prihodnje leto,

– humanitarna društva, ki nimajo sede-
ža v Občini Jesenice in delujejo na podro-
čju več občin, regije ali države, da imajo
članstvo oziroma uporabnike tudi iz Obči-
ne Jesenice.

4. Višina sredstev za preventivne pro-
jekte: 5,244.000 SIT.

Višina sredstev za humanitarne projek-
te: 4,235.000 SIT.

5. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo (obrazce) lahko predlaga-
telji dvignejo od dneva te objave do izteka
prijavnega roka, vsak dan med 8. in 13.
uro na Občini Jesenice, Oddelek za dru-
žbene dejavnosti in splošne zadeve, soba
41, razpisna dokumentacija pa je doseglji-
va tudi na spletnih straneh Občine Jeseni-
ce: www.jesenice.si.

6. Rok za oddajo prijave in način prija-
ve: predlagatelji morajo vloge oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko oziroma ose-
bno najpozneje do 15. 12. 2002 na na-
slov: Občina Jesenice, Titova 78, 4270
Jesenice, “Javni razpis – socialno varstvo
2003”. Posamezna prijava na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije naroč-
nika (Občine Jesenice). Šteje se, da je
prijava prispela pravočasno, če je bila zad-
nji dan roka za oddajo prijav oddana po
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v prostorih Občine Jesenice.

Na ovojnici mora biti napisano nasled-
nje:

– naslov prosilca (polni naslov pošilja-
telja),

– naslov prejemnika (Občina Jesenice),
– pripis “Javni razpis – socialno varstvo

2003”.
7. Datum odpiranja vlog in dodelitev

sredstev: odpiranje vlog bo opravila komi-
sija za odpiranje vlog. Odpiranje vlog ne
bo javno. Pravočasno prispele in popolne
vloge bodo vrednotene na osnovi pogojev
in meril za vrednotenje preventivnih pro-
jektov in projektov ter programov humani-
tarnih organizacij, ki se sofinancirajo iz pro-
računa Občine Jesenice. V primeru nepo-
polno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo do-
kumentacijo bo komisija predlagatelje
pozvala, da v 5 dneh dopolnijo vlogo. V
primeru, da predlagatelji v roku vloge ne
bodo dopolnili, bo vloga izločena kot ne-
popolna.

8. Izid razpisa: ponudniki bodo o izidu
razpisa obveščeni v roku 30 dni po sprejeti
odločitvi.

Z izvajalci preventivnih projektov in pro-
jektov ter programov humanitarnih organi-
zacij bo župan Občine Jesenice sklenil po-
godbe o sofinanciranju.

9. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som: informacije in navodila za sodelova-
nje pri razpisu kandidati dobijo na Občini
Jesenice, Oddelek za družbene dejavnosti
in splošne zadeve, soba št. 41, Titova 78,
Jesenice ali tel. 04/58-69-309.

Občina Jesenice

Št. 403-54/2002 Ob-81102

Občina Jesenice na podlagi Zakona o
uresničevanju javnega interesa na podro-
čju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) in 4. čle-
na Pravilnika za vrednotenje programov lju-
biteljskih kulturnih društev in kulturnih pro-
jektov, ki se financirajo in sofinancirajo iz
proračuna Občine Jesenice (Ur. l. RS, št.
113/00) objavlja

javni razpis
zbiranja predlogov programov

ljubiteljskih kulturnih društev in
kulturnih projektov, ki jih bo v letu
2003 financirala in sofinancirala

Občina Jesenice
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Je-

senice, Titova 78, 4270 Jesenice.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje na-

slednjih vsebin:
– dejavnost registriranih kulturnih druš-

tev in njihovih sekcij, kulturna dejavnost v
drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano tudi kulturno dejavnost,

– kulturna dejavnost predšolske, osnov-
nošolske in srednješolske populacije ter
kulturna dejavnost študentov – vse le v de-
lu, ki presega šolske vzgojno-izobraževal-
ne programe,

– udeležba na območnih, medobmoč-
nih in državnih srečanjih,

– izobraževanje strokovnih kadrov za
vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,

– kulturne prireditve in akcije,
– kulturnih projektov za dejavnost gle-

dališča, glasbe, plesa, filma in videa, likov-
ne dejavnosti, literature in založništva ozi-
roma druge dejavnosti na področju kultu-
re,

– drugi programi, ki dokažejo vsebin-
sko učinkovitost.

3. Pogoji sofinanciranja: na javni razpis
se lahko prijavijo kulturna društva, zveze
kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
zavodi, skladi, gospodarske družbe, zase-
bniki in druge organizacije, ki so na podla-
gi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju kulture,
javni zavodi s področja vzgoje in izobraže-
vanja in posamezni avtorji, ki s svojim do-
sedanjim delom izkazujejo pričakovano ka-
kovost ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Jesenice,
– da so registrirani za opravljanje pro-

gramov na področju kulture oziroma da s
svojim dosedanjim delom izkazujejo priča-
kovano kakovost,

– da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske mož-
nosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti
na področju kulture,

– društva, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, plačani članarini in ostalo doku-
mentacijo, kot to določa Zakon o društvih
in so registrirana vsaj eno leto,

– da Območni izpostavi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti Jesenice, Zvezi
kulturnih društev Jesenice oziroma občin-
ski upravi vsako leto redno dostavljajo poro-
čila o realizaciji programov, poslovno poro-
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čilo za preteklo leto, poročila o doseženih
uspehih na občinskih, regionalnih in držav-
nih tekmovanjih, če se jih udeležijo ter načrt
aktivnosti za prihodnje leto.

Le izjemoma, v skladu s tretjim odstav-
kom 18. člena Zakona o uresničevanju jav-
nega interesa na področju kulture, bo mo-
goče sofinanciranje kulturnega programa ali
projekta brez javnega razpisa, če gre za
posebno pomemben program ali projekt, ki
ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.

4. Kriteriji in merila
Splošni kriteriji in merila za izbor projek-

tov in oblikovanje programov:
– inovativnost projekta,
– uveljavljenost predlagatelja doma in v

tujini,
– reference predlagatelja za kakovostno

izvedbo programa oziroma projekta,
– pomembnost programa oziroma pro-

jekta k uveljavljanju Občine Jesenice,
– da je predlagatelj že organiziral kultur-

ne projekte in programe, ki so doživeli ugo-
den obisk med obiskovalci in ki so bili viso-
ko ocenjeni s strani domače strokovne jav-
nosti ali na mednarodni ravni,

– da zavod ali društvo zagotavlja racio-
nalno uporabo prostorov, s katerim upravlja
in jih potrebuje za izvajanje svojih aktivnosti,

– kvaliteta predloženega programa ozi-
roma projekta in njegova usklajenost s pro-
gramsko usmeritvijo zavoda oziroma druš-
tva,

– da je predlagatelj za svoje delovanje in
delovanje svojih članov že prejel nagrado ali
priznanje s področja kulture,

– prednostno bodo obravnavani progra-
mi oziroma projekti, ki so sofinancirani s
strani Ministrstva za kulturo,

– delež sredstev iz drugih virov,
– da je predloženi program namenjen

čim večjemu številu uporabnikov,
– da je finančna konstrukcija realna,
– predlagani projekt mora presegati re-

dno dejavnost društva,
5. Višina sredstev za kulturne projekte:

1,180.000 SIT.
6. Višina sredstev za kulturna društva:

12,612.000 SIT.
Prijavitelj mora za izvajanje projekta za-

gotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja iz
drugih virov.

7. Kraj in čas kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo (obrazce) lahko predlagate-
lji dvignejo od dneva te objave do izteka
prijavnega roka, vsak dan med 8. in 13.
uro, na Občini Jesenice, Titova 47, 4270
Jesenice, razpisna dokumentacija pa je do-
segljiva tudi na spletnih straneh Občine Je-
senice: www.jesenice.si.

8. Rok za oddajo vlog in način prijave:
predlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko oziroma osebno
najpozneje do 15. 12. 2002 na naslov: Ob-
čina Jesenice, Titova 78, 4270 Jesenice,
soba 41, “Javni razpis – kulturni projekti
2003”. Posamezna prijava na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije naročni-
ka (Občine Jesenice). Šteje se, da je prija-
va prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana po pošti s
priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
v prostorih Občine Jesenice.

Na ovojnici mora biti napisano nasled-
nje:

– naslov prosilca (polni naslov pošiljate-
lja),

– naslov prejemnika (Občina Jesenice),
– pripis “Javni razpis – kulturni projekti

2003”.
9. Datum odpiranja vlog za dodelitev

sredstev: odpiranje vlog bo opravila stro-
kovna komisija. Odpiranje vlog ne bo javno.
Pravočasno prispele in popolne prijave bo-
do vrednotene na osnovi pogojev in meril za
vrednotenje programov ljubiteljskih kultur-
nih društev in kulturnih projektov, ki se fi-
nancirajo ali sofinancirajo iz proračuna Ob-
čine Jesenice. V primeru nepopolno izpol-
njenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo
bo komisija predlagatelje pozvala, da v 5
dneh dopolnijo vlogo. V primeru, da je pre-
dlagatelji v roku ne bodo dopolnili, bo vloga
izločena kot nepopolna.

10. Izid razpisa: ponudniki bodo o izidu
razpisa obveščeni v roku 30 dni po sprejeti
odločitvi. Z izvajalci kulturnih programov in
projektov bo župan Občine Jesenice sklenil
pogodbe o sofinanciranju.

11. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som: informacije in navodila za sodelovanje
pri razpisu kandidati dobijo na OI Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti Jesenice,
Pod gozdom 13, Jesenice, na tel.
04/586-67-40 oziroma 031/866-817 ali
na Občini Jesenice, Titova 47, 4270 Jese-
nice, na telefonu: 04/58-69-309, vsak dan
od 8. do 13. ure.

Občina Jesenice

Št. 403 Ob-81103
Na podlagi 9. člena Odloka o proračunu

Občine Jesenice za leto 2003, sprejetega
na 42. seji Občinskega sveta Občine Jese-
nice, dne 25. 7. 2002, Občina Jesenice
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje raziskovalnih nalog in
projektov na področju izobraževanja v

Občini Jesenice za leto 2003
I. Raziskovalne naloge
Predmet razpisa je sofinanciranje:
1. raziskovalnih nalog, ki jih v okviru izo-

braževalnih programov izvajajo učenci, dija-
ki in študenti jeseniške občine ter zavodi s
področja vzgoje in izobraževanja, ki imajo
sedež v Občini Jesenice;

2. območnih, medobmočnih in državnih
srečanj, tekmovanj in prireditev s področja
raziskovalne dejavnosti;

3. nalog z raziskovalno vsebino pri origi-
nalnih poskusih raziskovanja in spoznavanja
zanimivih tem in problematik, ki se neposre-
dno tičejo območja Občine Jesenice;

4. drugih programov, ki dokazujejo vse-
binsko učinkovitost.

Naloga prijavitelja mora imeti jasno po-
stavljene cilje, ki so v skladu s predmetom
razpisa in so v interesu Občine Jesenice.
Predlagane teme raziskovalnih nalog so ob-
javljene v razpisni dokumentaciji.

Višina sredstev: 950.000 SIT.
II. Izobraževalni projekti
Predmet razpisa je sofinanciranje:
1. območnih, medobmočnih in državnih

srečanj, tekmovanj in prireditev s področja
vzgoje in izobraževanja,

2. dejavnosti registriranih društev s pod-
ročja vzgoje in izobraževanja in njihovih sek-
cij z namenom spodbujanja neformalnih
oblik izobraževanja,

3. programi splošnega izobraževanja
odraslih, kamor spadajo programi za zviše-
vanje splošne izobraževalne in kulturne rav-
ni prebivalstva, funkcionalno opismenjeva-
nje prebivalstva, izobraževanje za demokra-
cijo, izobraževanje za kvaliteto življenja in
drugi programi,

4. na področju dela z mladimi, ki prina-
šajo nova znanja in veščine, prispevajo k
uveljavitvi in razvoju vzgoje in izobraževanja,

5. izobraževalne dejavnosti zavodov in
društev ter drugih pravnih in fizičnih oseb, ki
imajo sedež v Občini Jesenice,

6. drugih programov, ki dokazujejo vse-
binsko učinkovitost.

Višina sredstev: 525.000 SIT.
III. Vsebina vloge
Vloge za sofinanciranje raziskovalnih na-

log in izobraževalnih projektov morajo biti
izdelane izključno na obrazcih iz razpisne
dokumentacije. Predlagatelji lahko prevza-
mejo razpisno dokumentacijo na Občini Je-
senice, Titova 78, 4270 Jesenice, vsak de-
lavnik od 8. do 13. ure (soba 41), tel.
04/58-69-309 ali na spletnih straneh
www.jesenice.si.

Prijavitelj mora za izvajanje projekta za-
gotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja iz
drugih virov.

IV. Rok in način prijave
Predlagatelji morajo vloge oddati po poš-

ti kot priporočeno pošiljko oziroma osebno
najpozneje do 15. 12. 2002 na naslov: Ob-
čina Jesenice, Titova 78, 4270 Jesenice,
soba 41, “Javni razpis – raziskovalne nalo-
ge 2003” oziroma “Javni razpis – izobraže-
valni projekti 2003”. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan
roka za oddajo prijav oddana na pošti s
priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
v prostorih Občine Jesenice.

Na ovojnici mora biti napisano nasled-
nje:

– naslov prosilca (polni naslov pošiljate-
lja),

– naslov prejemnika (Občina Jesenice),
– pripis “Javni razpis – raziskovalne na-

loge 2003 oziroma “Javni razpis – izobra-
ževalni projekti 2003”.

V. Postopek obravnavanja vlog
Komisija za raziskovalne naloge in izo-

braževalne projekte bo odprla pravočasno
poslane prijave in ugotovila ali prijave izpol-
njujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo pri-
spele po razpisnem roku za prijavo, bodo
zavržene. Če komisija ugotovi pri odpiranju,
da vloga ne vsebuje vseh zahtevanih doka-
zil o izpolnjevanju pogojev, obvesti predla-
gatelja, ki mora vlogo v 5 dneh dopolniti,
drugače vlogo zavrne in obvesti predlagate-
lja. Vse vlagatelje bo Občina Jesenice v
roku 30 dni po sprejeti odločitvi obvestila o
izidu javnega razpisa, z izbranimi izvajalci
raziskovalnih nalog in izobraževalnih projek-
tov pa bo župan sklenil pogodbe o sofinan-
ciranju.

Občina Jesenice

Št. 151/02 Ob-81149
Na podlagi 36. člena zakona o gospo-

darskih javnih službah (Uradni list RS, št.
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35/9) 102. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št.
4/99 in 6/01), 2. in 8. člena Odloka o
določitvi gospodarskih javnih služb v Občini
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,
št.13/99 in 2/00), Odloka o občinskih ce-
stah (Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/00),
Mestna občina Velenje objavlja

javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje

gospodarske javne službe vzdrževanje
kategoriziranih občinskih cest v Mestni

občini Velenje /območje B/
1. Naročnik – koncedent: Mestna obči-

na Velenje.
2. Naslov naročnika: Titov trg 1, 3320

Velenje, faks 03/896-16-54, tel.
03/896-16-00.

3. Vrsta in opis storitve: opravljanje go-
spodarske javne službe vzdrževanje kate-
goriziranih občinskih cest v Mestni občini
Velenje/območje B/.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.

5. Kraj izvajanja: Mestna občina Velenje
/območje B/.

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

končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe za dobo 5 let, z možnostjo podaljša-
nja za 3 leta.

8. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Mestna občina Vele-
nje, Titov trg 1, 3320 Velenje, Urad za go-
spodarske javne službe, kontaktna oseba
Vlasta Štajner, univ. dipl. gradb.

b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14.30, do izteka roka za predloži-
tev ponudb, to je do 7. 1. 2003.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.000 SIT (v ceno je že vključen 20%
DDV); znesek je potrebno nakazati na po-
dračun EZR pri Banki Slovenije št.
01333-0100018411, sklic št. 28
76333-7130007-000702 s pripisom “Raz-
pisna dokumentacija za oddajo koncesije –
vzdrževanje cest”.

9. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 1. 2003 do 10. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: MO Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje – glavna pisarna /klet/ soba št 10.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 1. 2003 ob 11. uri v sejni sobi št. 55/IV,
Urad za gospodarske javne službe, MO Ve-
lenje, na naslovu Titov trg 1, Velenje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponujenih del.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: razvidno
iz razpisne dokumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je zbrana kot najugodnejša (47. člen Zako-
na o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-

gojev po 41. do 43. člen Zakona o javnih
naročilih: v razpisni dokumentaciji.

15. a) Ali je oddaja naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: da.

b) Navedba zakonov, predpisov, in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: Zakon o javnih cestah (Uradni list RS,
št. 29/9), Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževa-
nja javnih cest (Uradni list RS, št. 9/99),
Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Ura-
dni vestnik MO Velenje, št. 10/98 in 9/99),
Odlok o občinskih cestah (Uradni vestnik M
Velenje, št. 3/00).

c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitev: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum določitve o spre-
jemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90 dni,
odločitev o podelitvi koncesije 30 dni po
odpiranju.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena storitev 90%, indeksi podražitev
10%.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

19. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa, če je: /

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 11. 2002.

Mestna občina Velenje

Št. 210/02 Ob-81165
Na podlagi 36. člena Zakona o gospo-

darskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93),
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v
Občini Kungota (Ur. l. RS, št. 33/96), Odlo-
ka o gospodarskih javnih službah v Občini
Kungota (MUV, št. 28/95), Odloka o dolo-
čitvi predmeta in pogojev za opravljanje go-
spodarske javne službe s podelitvijo konce-
sije za ravnanje z odpadki na območju Ob-
čine Kungota (Ur. l. RS, št. 83/97) in na
podlagi 7. člena, 85. in 88. člena Statuta
Občine Kungota (Ur. l. RS, št. 16/99) ob-
javlja Občina Kungota

javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje

gospodarske javne službe »ravnanje z
odpadki«

1. Koncendent: Občina Kungota, Plinto-
vec 1, 2201 Zg. Kungota.

2. Predmet koncesije: opravljanje go-
spodarske javne službe » ravnanje z odpad-
ki « v skladu z odlokom o določitvi predmeta
in pogojev za opravljanje gospodarske jav-
ne službe s podelitvijo koncesije za ravna-
nje z odpadki na območju Občine Kungota
(Ur. l. RS, št. 83/97) in odlokom o gospo-
darskih javnih službah v Občini Kungota
(MUV, št. 28/95) in odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki v Občini Kungota (Ur.
l. RS, št. 33/96).

3. Obseg koncesije: izvajanje dejavnosti
»ravnanje z odpadki« na območju celotne
Občine Kungota. Razpisna koncesija se po-
deli le enemu koncesionarju.

4. Trajanje koncesije: koncesijska po-
godba bo sklenjena za določen čas, za do-
bo 5 let.

5. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v 8

dneh po objavi razpisa (med 9. in 11. uro)
na Občini Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg.
Kungota ob predložitvi potrdila o vplačilu
6.000 SIT na transakcijski račun Občine
Kungota, št. 01255-0100008653, namen
plačila »koncesija – ravnanje z odpadki«.

6. Pogoji razpisa: interesenti za dodeli-
tev koncesije morajo izpolnjevati vse pogo-
je navedene v odloku o določitvi predmeta
in pogojev za opravljanje gospodarske jav-
ne službe s podelitvijo koncesije za ravna-
nje z odpadki na območju Občine Kungota
(Ur. l. RS, št. 83/97) ter druge pogoje na-
vedene v razpisni dokumentaciji.

7. Prijava na razpis mora vsebovati:
– osnovne podatke o ponudniku,
– reference ponudnika,
– dokazilo, da je ponudnik registriran za

dejavnost, ki je predmet koncesije in izpol-
njuje pogoje po 4. členu zakona o gospo-
darskih službah, staro največ 3 mesece, za
samostojne podjetnike pa obrtno dovolje-
nje,

– od notarja overjeno kopijo odločbe o
opravljanju dejavnosti, ki je predmet konce-
sije, staro največ 3 mesece,

– potrdilo pristojnih organov o plačanih
davkih, prispevkih in drugih zakonsko dolo-
čenih dajatev, staro največ 1 mesec,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacij-
skem postopku, staro največ 1 mesec,

– bonitetni obrazci BON 1, BON 2, BON
3, za samostojne podjetnike potrjeno dav-
čno napoved za zadnje davčno obdobje,

– potrdilo ustrezne finančne institucije o
celoletnem prometu v zadnjih treh poslov-
nih letih,

– izjavo ponudnika o strinjanju z razpi-
snimi pogoji,

– izjavo ponudnika, da razpolaga z za-
dostnim številom delavcev, z ustreznimi kva-
lifikacijami,usposobljenostjo oziroma izkuš-
njami na področju javne službe,

– izjavo ponudnika, da razpolaga z za-
dostnim obsegom delovnih priprav,

– izjavo ponudnika, da se obvezuje za-
varovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z
upravljanjem javne službe lahko povzroči
tretji osebi, državi ali občini,

– izjava da izpolnjuje druge s predpisi
določene pogoje,

– elaborat o opravljanju dejavnosti z vidi-
ka kadrov, organizacije dela, tehnične
opremljenosti, finančno – operativnega vi-
dika in razvojnega vidika,

– cenik storitev z izdelano strukturo ce-
ne,

– koncesijsko pogodbo – osnutek,
– ostale priloge.
8. Celotna ponudba mora biti jasna, čit-

ljiva, brez brisanja in popravkov teksta. Po-
nudba mora biti sestavljena v slovenskem
jeziku, cene pa v slovenskih tolarjih.

9. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo
dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili naj-
kasneje 30 dan po tej objavi do 12. ure, v
zaprti kuverti, z navedbo točnega naslova
ponudnika in z oznako: javni razpis – kon-
cesija, ravnanje z odpadki – ne odpiraj, na
naslov: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201
Zg. Kungota.

10. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
ob 13. uri na občinskem uradu Občine Kun-
gota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.
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Upoštevane bodo le pravilno označene
in popolne ponudbe, ki bodo pravočasno
prispele na naslov koncedenta.

Pred pričetkom odpiranja ponudb mora-
jo navzoči predstavniki ponudnikov predlo-
žiti pisna pooblastila za zastopanje ponudni-
ka.

11. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika se nahajajo v razpisni dokumenta-
ciji.

Najcenejša ponudba ni nujno najugo-
dnejša ponudba.

Vse stroške v zvezi z izdelavo ponudbe
nosijo ponudniki.

12. O izbiri bodo ponudniki pisno obve-
ščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Z izbranim ponudnikom bo na podlagi
pravnomočne odločbe sklenjena koncesij-
ska pogodba.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od prispelih ponudb.

Občina Kungota

Št. 210/02 Ob-81166
Na podlagi 36. člena Zakona o gospo-

darskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93),
Odloka o koncesiji za vzdrževanje in ureja-
nju pokopališč in oddajanje grobov na ob-
močju Občine Kungota (Ur. l. RS, št.
77/96), Odloka o gospodarskih javnih slu-
žbah v Občini Kungota (MUV, št. 28/95),
Odloka o pokopališkem redu v Občini Kun-
gota, sprejetem na 26. redni seji OS Obči-
ne Kungota dne 25. 10. 2002 in na podlagi
7. člena, 85. in 88. člena Statuta Občine
Kungota (Ur. l. RS, št. 16/99) objavlja Ob-
čina Kungota

javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje

»pokopališke in pogrebne dejavnosti«
1. Koncendent: Občina Kungota, Plinto-

vec 1, 2201 Zg. Kungota.
2. Predmet koncesije: opravljanje go-

spodarske javne službe »pokopališka in po-
grebna dejavnost« v skladu z odlokom o
koncesiji za vzdrževanje in urejanju pokopa-
lišč in oddajanje grobov na območju Obči-
ne Kungota (Ur. l. RS, št. 77/96) in odlo-
kom o gospodarskih javnih službah v Občini
Kungota (MUV, št. 28/95) in Odloka o po-
kopališkem redu v Občini Kungota spreje-
tem na 26. redni seji OS Občine Kungota
dne 25. 10. 2002.

3. Obseg koncesije: izvajanje dejavno-
sti »pokopališke in pogrebne dejavnosti«
na območju celotne Občine Kungota. Raz-
pisna koncesija se podeli le enemu konce-
sionarju.

4. Trajanje koncesije: koncesijska po-
godba bo sklenjena za določen čas, za do-
bo 5 let.

5. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v 8
dneh po objavi razpisa (med 9. in 11. uro)
na Občini Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg.
Kungota ob predložitvi potrdila o vplačilu
6.000 SIT na transakcijski račun Občine
Kungota, št. 01255-0100008653, namen
plačila »koncesija – pokopališke in pogre-
bne dejavnosti«.

6. Pogoji razpisa: interesenti za dodeli-
tev koncesije morajo izpolnjevati vse pogo-
je navedene v odloku o koncesiji za vzdrže-

vanje in urejanju pokopališč in oddajanje
grobov na območju Občine Kungota (Ur. l.
RS, št. 77/96), ter druge pogoje navedene
v razpisni dokumentaciji.

7. Prijava na razpis mora vsebovati:
– osnovne podatke o ponudniku,
– reference ponudnika,
– dokazilo, da je ponudnik registriran za

dejavnost, ki je predmet koncesije in izpol-
njuje pogoje po 4. členu zakona o gospo-
darskih službah, staro največ 3 mesece, za
samostojne podjetnike pa obrtno dovolje-
nje,

– od notarja overjeno kopijo odločbe o
opravljanju dejavnosti, ki je predmet konce-
sije, staro največ 3 mesece,

– potrdilo pristojnih organov o plačanih
davkih, prispevkih in drugih zakonsko dolo-
čenih dajatev, staro največ 1 mesec,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacij-
skem postopku, staro največ 1 mesec,

– bonitetni obrazci BON 1, BON 2, BON
3, za samostojne podjetnike potrjeno dav-
čno napoved za zadnje davčno obdobje,

– potrdilo ustrezne finančne institucije o
celoletnem prometu v zadnjih treh poslov-
nih letih,

– izjavo ponudnika o strinjanju z razpi-
snimi pogoji,

– izjavo ponudnika, da razpolaga z za-
dostnim številom delavcev, z ustreznimi kva-
lifikacijami,usposobljenostjo oziroma izkuš-
njami na področju javne službe,

– izjavo ponudnika, da razpolaga z za-
dostnim obsegom delovnih priprav,

– izjavo ponudnika, da se obvezuje za-
varovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z
upravljanjem javne službe lahko povzroči tre-
tji osebi, državi ali občini,

– izjava da izpolnjuje druge s predpisi
določene pogoje,

– elaborat o opravljanju dejavnosti z vidi-
ka kadrov, organizacije dela, tehnične
opremljenosti, finančno – operativnega vidi-
ka in razvojnega vidika,

– cenik storitev z izdelano strukturo ce-
ne,

– koncesijsko pogodbo – osnutek,
– ostale priloge.
8. Celotna ponudba mora biti jasna, čit-

ljiva, brez brisanja in popravkov teksta. Po-
nudba mora biti sestavljena v slovenskem
jeziku, cene pa v slovenskih tolarjih.

9. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo
dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili naj-
kasneje 30 dan po tej objavi do 12. ure, v
zaprti kuverti, z navedbo točnega naslova
ponudnika in z oznako: javni razpis – kon-
cesija »pokopališke in pogrebne dejavno-
sti« – ne odpiraj, na naslov: Občina Kungo-
ta, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.

10. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
ob 13. uri na občinskem uradu Občine Kun-
gota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.

Upoštevane bodo le pravilno označene
in popolne ponudbe, ki bodo pravočasno
prispele na naslov koncedenta.

Pred pričetkom odpiranja ponudb mora-
jo navzoči predstavniki ponudnikov predlo-
žiti pisna pooblastila za zastopanje ponudni-
ka.

11. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika se nahajajo v razpisni dokumenta-
ciji.

Najcenejša ponudba ni nujno najugo-
dnejša ponudba.

Vse stroške v zvezi z izdelavo ponudbe
nosijo ponudniki.

12. O izbiri bodo ponudniki pisno obve-
ščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Z izbranim ponudnikom bo na podlagi
pravnomočne odločbe sklenjena koncesij-
ska pogodba.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od prispelih ponudb.

Občina Kungota

Št. 210/02 Ob-81167
Na podlagi 36. člena Zakona o gospo-

darskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93),
Odloka o gospodarskih javnih službah v Ob-
čini Kungota (MUV, št. 28/95), Odloka o
podelitvi koncesije za obvezno gospodar-
sko službo pregledovanje, nadziranje in či-
ščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zrač-
nikov zaradi varstva zraka (Ur. l. RS, št.
43/96) in na podlagi 7.člena, 85. in 88.
člena Statuta Občine Kungota (Ur. l. RS, št.
16/99) objavlja Občina Kungota

javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje

»dimnikarske službe«
1. Koncendent: Občina Kungota, Plinto-

vec 1, 2201 Zg. Kungota.
2. Predmet koncesije: opravljanje go-

spodarske javne službe » dimnikarska slu-
žba « v skladu z odlokom o podelitvi konce-
sije za obvezno gospodarsko službo pre-
gledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva zraka (Ur. l. RS, št. 43/96) in Odlo-
kom o gospodarskih javnih službah v Občini
Kungota (MUV, št. 28/95).

3. Obseg koncesije: izvajanje dejavnosti
»dimnikarske službe« na območju celotne
Občine Kungota. Razpisna koncesija se po-
deli le enemu koncesionarju.

4. Trajanje koncesije: koncesijska po-
godba bo sklenjena za določen čas, za do-
bo 5 let.

5. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v 8
dneh po objavi razpisa (med 9. in 11. uro)
na Občini Kungota, Plintovec 1, 2201
Zg.Kungota ob predložitvi potrdila o vplači-
lu 6.000 SIT na transakcijski račun Občine
Kungota, št. 01255-0100008653, namen
plačila »koncesija – dimnikarka služba«

6. Pogoji razpisa: interesenti za dodeli-
tev koncesije morajo izpolnjevati vse pogo-
je navedene v Odloku o podelitvi koncesije
za obvezno gospodarsko službo pregledo-
vanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zra-
ka (Ur. l. RS, št. 43/96), ter druge pogoje
navedene v razpisni dokumentaciji.

7. Prijava na razpis mora vsebovati:
– osnovne podatke o ponudniku,
– reference ponudnika,
– dokazilo, da je ponudnik registriran za

dejavnost, ki je predmet koncesije in izpol-
njuje pogoje po 4. členu zakona o gospodar-
skih službah, staro največ 3 mesece, za sa-
mostojne podjetnike pa obrtno dovoljenje,

– od notarja overjeno kopijo odločbe o
opravljanju dejavnosti, ki je predmet konce-
sije, staro največ 3 mesece,
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– potrdilo pristojnih organov o plačanih
davkih, prispevkih in drugih zakonsko dolo-
čenih dajatev, staro največ 1 mesec,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacij-
skem postopku, staro največ 1 mesec,

– bonitetni obrazci BON 1, BON 2, BON
3, za samostojne podjetnike potrjeno dav-
čno napoved za zadnje davčno obdobje,

– potrdilo ustrezne finančne institucije o
celoletnem prometu v zadnjih treh poslov-
nih letih,

– izjavo ponudnika o strinjanju z razpi-
snimi pogoji,

– izjavo ponudnika, da razpolaga z za-
dostnim številom delavcev, z ustreznimi kva-
lifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkuš-
njami na področju javne službe,

– izjavo ponudnika, da razpolaga z za-
dostnim obsegom delovnih priprav,

– izjavo ponudnika, da se obvezuje za-
varovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z
upravljanjem javne službe lahko povzroči
tretji osebi, državi ali občini,

– izjava da izpolnjuje druge s predpisi
določene pogoje,

– elaborat o opravljanju dejavnosti z vidi-
ka kadrov, organizacije dela, tehnične
opremljenosti, finančno – operativnega vi-
dika in razvojnega vidika,

– cenik storitev z izdelano strukturo cene,
– koncesijsko pogodbo – osnutek,
– ostale priloge.
8. Celotna ponudba mora biti jasna, čit-

ljiva, brez brisanja in popravkov teksta. Po-
nudba mora biti sestavljena v slovenskem
jeziku, cene pa v slovenskih tolarjih.

9. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo
dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili naj-
kasneje 30 dan po tej objavi do 12. ure, v
zaprti kuverti, z navedbo točnega naslova
ponudnika in z oznako: javni razpis – kon-
cesija, dimnikarska služba – ne odpiraj, na
naslov: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201
Zg. Kungota.

10. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
ob 13. uri na občinskem uradu Občine Kun-
gota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.

Upoštevane bodo le pravilno označene
in popolne ponudbe, ki bodo pravočasno
prispele na naslov koncedenta.

Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo
navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pi-
sna pooblastila za zastopanje ponudnika.

11. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika se nahajajo v razpisni dokumenta-
ciji.

Najcenejša ponudba ni nujno najugo-
dnejša ponudba.

Vse stroške v zvezi z izdelavo ponudbe
nosijo ponudniki.

12. O izbiri bodo ponudniki pisno obve-
ščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Z izbranim ponudnikom bo na podlagi
pravnomočne odločbe sklenjena koncesij-
ska pogodba.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od prispelih ponudb.

Občina Kungota

Ob-81046
Na podlagi Statuta Občine Kobarid (Ur.

l. RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.

79/99, 124/00, 79/01,30/02) ter skle-
pov občinskega sveta z dne 9. 10. 2002
objavlja Občina Kobarid

javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb
1. Predmet javnega razpisa in izklicna

cena
Predmet prodaje so sledeče nepremič-

nine:
1. garsonjera v pritličnem montažnem

objektu v Logjeh s pripadajočim funkcional-
nim zemljiščem, parc. št. 2640/15 v izmeri
70 m2, z.k. vl. št. 220 Logje – po izklicni
ceni 833.853,20 SIT,

2. garsonjera v pritličnem montažnem
objektu v Borjani s pripadajočim funkcional-
nim zemljiščem, parc. št. 3380/2 v izmeri
30 m2, z.k. vl. št. 20 k.o. Borjana – po
izklicni ceni 1,169.001,30 SIT,

3. garsonjera v pritličnem montažnem
objektu v Borjani s pripadajočim funkcional-
nim zemljiščem, parc. št. 3380/3 v izmeri
30 m2, z.k. vl. št. 20 – po izklicni ceni
1,107.045,80 SIT,

4. poslovni prostor v pritličju poslov-
no-stanovanjske stavbe v Kobaridu, Trg svo-
bode 3b, v izmeri 105,95 m2, ki se nahaja v
vzhodnem delu omenjenega objekta na
zemljišču s parc. št. 153/1 z.k. vl. št. 132
k.o. Kobarid, brez pripadajočega deleža na
podstrešju – po izklicni ceni 28,355.009
SIT,

5. poslovni prostor v pritličju poslov-
no-stanovanjske stavbe v Kobaridu, Trg svo-
bode 3b, v izmeri 50,81 m2, ki se nahaja v
zahodnem delu omenjenega objekta zemlji-
šču s parc. št. 153/1 z.k. vl. št. 132 k.o.
Kobarid, brez pripadajočega deleža na pod-
strešju – po izklicni ceni 13,590.271 SIT.

2. Pogoji za sodelovanje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizič-

ne osebe, ki so državljani Republike Slove-
nije ter samostojni podjetniki ter pravne ose-
be, ki imajo sedež na območju Republike
Slovenije in ki predložijo dokazilo o plačilu
varščine. Poslovni prostor, ki se prodaja pod
zaporedno številko 4 se prodaja za oprav-
ljanje lekarniške dejavnosti, poslovni pro-
stor, ki se prodaja pod zaporedno številko 5
pa za opravljanje zdravstvene dejavnosti, za-
radi tega morajo interesenti za omenjeni ne-
premični k ponudbi priložiti tudi izpisek iz
sodnega registra oziroma potrdilo, ki izka-
zuje, da je interesent registriran za opravlja-
nje zahtevane dejavnosti. Pri nepremični-
nah, ki se prodajata pod zap. št. 4 in 5 si
prodajalka zadrži predkupno pravico.

Ponudniki morajo pred zaključenim ro-
kom za oddajo ponudb položiti varščino v
višini 10% izklicne cene na transakcijski ra-
čun Občine Kobarid št.
01246-0100015011, s pripisom za javni
razpis.

Plačana varščina bo izbranemu ponudni-
ku vračunana v ceno, neuspelim ponudni-
kom pa bo varščina vrnjena v roku 10 dni
od dneva odpiranja ponudb.

3. Odpiranje ponudb
Rok za zbiranje ponudb je do 29. 11.

2002 do 10. ure.
Ponudbo je potrebno poslati priporoče-

no ali vročiti osebno na naslov Občina Ko-
barid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, v za-

pečateni kuverti z oznako: »Ne odpiraj! Jav-
ni razpis – prodaja nepremičnin«.

Javno odpiranje ponudb bo dne 29. 11.
2002 ob 10.15 v sejni sobi Občine Koba-
rid.

Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno predložiti:

– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu Re-
publike Slovenije (fizične osebe),

– za nepremični pod zap. št. 4 in 5
potrdilo o registraciji dejavnosti,

– pooblaščenci morajo pred pričetkom
odpiranja ponudb predložiti pisno poobla-
stilo,

– potrdilo o plačani varščini.
V primeru, da bo za isto nepremičnino,

ki je predmet prodaje, prispelo več po-
nudb, bo kot najugodnejši ponudnik izbran
ponudnik, ki bo za nepremičnino ponudil
največ.

Pri nepremičninah, ki se prodajata pod
zap. št. 4 in 5 imajo predkupni upravičenci
ob izpolnjevanju pogojev glede dejavnosti
pravico, da odkupijo nepremičnino za naj-
višjo ponujeno kupnino.

4. Sklenitev pogodbe
O najugodnejšem ponudniku bodo po-

nudniki obveščeni v roku 5 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Uspeli ponudnik bo dolžan pogodbo
skleniti v roku 20 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Kupec je dolžan plačati pripadajoči da-
vek in stroške vknjižbe v zemljiško knjigo.

Lastništvo na prodanih nepremičninah
preide na kupca s plačilom celotne kupni-
ne.

5. Informacije
Vsa dodatna pojasnila interesenti dobi-

jo na Občini Kobarid, kontaktna oseba Ja-
na Fratina, telefon 389-92-00, faks
389-92-11, e-mail: obcina.kobarid@si-
ol.net. Po predhodnem dogovoru je mo-
žen ogled.

Občina Kobarid

Št. 361-02-4/2000-1910 Ob-81088
Mestna občina Novo mesto, Seidlova

cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi
sklepa občinskega sveta številka
461-03-1/2002-1200, z dne 7. 3. 2002
objavlja

javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo

objekta in lastniškega deleža na
nepremičnini parc. št. 1006/5,

poslovna stavba v izmeri 836 m2, k.o.
Bršljin

1. Predmet prodaje
Mestna občina Novo mesto je na podla-

gi 65. člena v povezavi z 62. členom Zako-
na o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91,
17/91-ZUDE, 55/92-ZVDK, 13/93-ZP,
66/93-ZP, 66/93-ZVDK, 45/94 – odloč-
ba US, 8/96-ZZ-A, 36/00-ZPDZC) posta-
la lastnica 3/4 nepremičnine parc. št.
1006/5, poslovna stavba v izmeri 836 m2,
k.o. Bršljin, ki je v zemljiški knjigi knjižena
še kot družbena lastnina, kot imetnik pravi-
ce uporabe pa Združeni zdravstveni dom
Novo mesto, TOZ Zdravstveni dom Novo
mesto, in sicer do 3/4.
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Kopija katastrskega načrta, na katerem
je razvidna nepremičnina parc. št. 1006/5,
poslovna stavba v izmeri 836 m2, k.o. Brš-
ljin, je priloga k razpisu in je na vpogled na
Sekretariatu za okolje, prostor in komunal-
ne zadeve Mestne občine Novo mesto (v
nadaljevanju: občina), Novi trg 6/III, Novo
mesto.

V objektu, ki je predmet tega razpisa, so
v skladu z Odlokom o prostorskih ureditve-
nih pogojih za Novo mesto (izven mestnega
jedra) in predmestna središča (Ur. l. RS, št.
07/92, 32/93, 22/95, 37/95, 41/95,
21/97, 35/97, 40/98, 38/99, 60/99,
96/00, 49/01 in 69/02) dovoljene izključ-
no zdravstvena dejavnost, dejavnost lekarn
ter trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki.

Predmet tega javnega razpisa je:
– prodaja tričetrtinskega deleža na ne-

premičnini parc. št. 1006/5, poslovna stav-
ba v izmeri 836 m2. V omenjenem objektu
ima en najemnik na podlagi najemne po-
godbe številka 361-02-15/2001-1507 z
dne 27. 11. 2001 predkupno pravico na
sklopu poslovnih prostorov št. 2, 3 in 4 v
skupni izmeri 38,11 m2 s pripadajočim 50%
deležem na skupnih površinah št. 1, 5, 6,
7, 11, 12, 13, 14, 15, 23 in 24.

Skica s tabelo, iz katere je razvidna raz-
poreditev zgoraj navedenih poslovnih pro-
storov, je priloga k razpisu in je na vpogled
na Sekretariatu za okolje, prostor in komu-
nalne zadeve Mestne občine Novo mesto (v
nadaljevanju: občina), Novi trg 6/III, Novo
mesto.

Nepremičnina, opredeljena v prvem od-
stavku te točke ima dostop preko zemljišča
last tovarne zdravil Krke d. d.

Objekt je priključen na toplovodno omre-
žje iz sistema ogrevanja tovarne Krka in ko-
munalne naprave tovarne zdravil Krka d.d.
in je večinoma oddan v najem za opravljanje
zdravniške dejavnosti.

2. Vrednost nepremičnine
2.1 Vrednost tričetrtinskega deleža ne-

premičnine, ki je predmet tega javnega raz-
pisa znaša 658.112 EUR.

2.2 Vrednost sklopa poslovnih prostorov s
predkupno pravico znaša 124.051,20 EUR.

Navedeni vrednosti izhajata iz Cenilnega
mnenja z dne 10. 12. 2001 in Dopolnitve
cenilnega mnenja z dne 17. 9. 2002 sodne
izvedenke za gradbeno stroko Terezije Vi-
drih in predstavljata izhodiščni ceni, ponu-
dniki pa lahko v ponudbi navedejo tudi višjo
ceno, za katero so pripravljeni odkupiti ome-
njeno nepremičnino oziroma posamezen
sklop, pri čemer naj bo ta izražena v EUR.

Izhodiščno oziroma ponudbeno vrednost
nepremičnine oziroma posameznega sklo-
pa bo kupec plačal v tolarski protivrednosti
EUR-a, izračunani po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije na dan plačila kupnine.

Davek na dodano vrednost in drugi stro-
ški niso zajeti v ceno in bodo strošek izbra-
nega ponudnika oziroma ponudnikov.

3. Razpisni pogoji
3.1 Na javni razpis se lahko prijavijo prav-

ne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo zakon-
sko določene splošne pogoje za pridobitev
lastninske pravice na nepremičnini in so re-
gistrirane za opravljanje zdravstvene ali far-
macevtske dejavnosti na območju Mestne
občine Novo mesto.

Pravne osebe morajo k vlogi priložiti ori-
ginal ali overjeno kopijo izpiska iz sodnega
registra, samostojni podjetniki izpis iz regis-
tra Davčne uprave Republike Slovenije, fi-
zične osebe pa potrdilo o državljanstvu Re-
publike Slovenije. Nobeden od zgoraj nave-
denih dokumentov ne sme biti starejši od
30 dni.

V prijavi na javni razpis je potrebno nave-
sti tudi naslednje podatke: ime oziroma fir-
mo ponudnika in točen naslov, EMŠO (sa-
mo fizične osebe), davčno številko, matično
številko (samo pravne osebe), številko žiro
računa ali tekočega računa in telefonsko
številko.

3.2 Vsak zainteresirani ponudnik mora
pred iztekom roka za prijavo na javni razpis,
plačati varščino v višini 10% izhodiščne vre-
dnosti predmeta prodaje na podračun EZR
Mestne občine Novo mesto pri Uradu za
javna plačila Novo mesto, številka:
01285-0100015234, pri čemer mora na-
vesti namen nakazila: varščina, sklic na šte-
vilko 3112.

Varščina se bo v primeru sklenitve po-
godbe upoštevala kot plačilo dela kupnine.

Udeležencem javnega razpisa, ki ne bo-
do izpolnili razpisnih pogojev in ne bodo
izbrani za najugodnejšega ponudnika, bo
varščina brez obresti vrnjena v 8 dneh po
zaključenem postopku javnega razpisa.

Fotokopijo dokazila o plačilu varščine
mora ponudnik obvezno priložiti k prijavi na
razpis.

3.3 Prednost pri nakupu ima kupec, ki
namerava kupiti celotno nepremičnino, ki je
predmet tega javnega razpisa.

3.4 Ponudniki bodo o izidu razpisa pi-
sno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni
izbiri.

V primeru, da bo ponudnik izpolnil pogo-
je za sklenitev prodajne pogodbe, pogodbe
pa v roku 7 dni po pozivu ne bo podpisal, se
mu varščina ne bo vrnila in bo zapadla v
korist občine, k podpisu pogodbe pa bo
pozvan naslednji najugodnejši ponudnik.

3.5 Nepremičnina bo naprodaj po nače-
lu videno-kupljeno.

3.6 Občina priznava kupcu pri nakupu
celotne nepremičnine popust v višini 10%.

Kupec bo dolžan celotno kupnino porav-
nati v 8 dneh po podpisu prodajne pogod-
be. Rok plačila bo bistvena sestavina po-
godbe, zato bo v primeru, ko kupec ne bo
poravnal kupnine v navedenem roku, po-
godba razveljavljena, varščina pa bo zapa-
dla v korist občine.

3.6. Kupec dobi kupljeno premoženje v
last in posest po plačilu celotne kupnine.

Kupec se bo moral s Krko, tovarno zdra-
vil d.d. iz Novega mesta dogovoriti o priklju-
čitvi objekta na električno in toplovodno
omrežje sistema Krke.

Vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo,
bo kupec izvajal sam.

Izvedbo prodajne pogodbe v zemljiško
knjigo bo predlagala občina po tem, ko bo
kupec do nje poravnal vse obveznosti.

3.7 S pogodbo bo kupec dolžan sprejeti
tudi naslednje obveznosti:

– plačati davek na dodano vrednost;
– plačati stroške notarja;
– plačati stroške cenitve;
– plačati vse ostale stroške in dajatve v

skladu s predpisi.

3.8 Ponudnik mora k prijavi na razpis
priložiti podpisano izjavo, da je proučil vso
razpisno dokumentacijo in da sprejema vse
razpisne pogoje.

3.9 Rok za prijavo je do vključno 15.
dne po objavi javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Ponudbe morajo biti oddane v pisni obli-
ki v zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne
odpiraj! Javni razpis – Zdravstvena postaja
Ločna” in poslane ali osebno vročene na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlo-
va cesta 1, 8000 Novo mesto.

Obravnavane bodo samo pravočasno
prispele in popolne ponudbe. Občina tudi
ne bo obravnavala ponudb ponudnikov, ki
nimajo do nje poravnanih vseh morebitnih
zapadlih obveznosti.

3.10 Postopek javnega razpisa se bo
vodil na podlagi Pravilnika o prodaji, oddaji
v zakup, najem, oddaji za gradnjo in menjavi
stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 58/99).

3.11 Pri izbiri najugodnejšega ponudni-
ka bo upoštevan kriterij ponudbene cene.

3.12 Občina kot prodajalka si pridržuje
pravico, da prodajne pogodbe ne sklene
niti z najugodnejšim ponudnikom in da ka-
darkoli med postopkom javnega razpisa ali
pred sklenitvijo pogodbe razveljavi opravlje-
na dejanja in ne proda celote ali dela razpi-
sanega nepremičnega premoženja. Kakr-
šnekoli stroške, ki bi jih v zvezi s tem imeli
ponudniki, nosijo ponudniki sami.

3.13 Vsa dokumentacija, ki je priloga k
javnemu razpisu in morebitne dodatne infor-
macije so interesentom na razpolago na Se-
kretariatu za okolje, prostor in komunalne
zadeve, v tretjem nadstropju občinske stav-
be na Novem trgu 6 v Novem mestu, soba
št. 87, tel. 07/39-39-290.

Mestna občina Novo mesto

Št. 41/2002 Ob-81097
Stol d.d. Kamnik, Stol Poslovne storitve

d.o.o. Kamnik in Stol Restavracija d.o.o.
Kamnik, objavljajo

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo poslovnih

deležev v družbi Stol Ambienti, d.o.o., pro-
izvodnja, inženiring, trgovina, d.o.o., Kam-
nik, Korenova cesta 5, Kamnik, vpisani v
sodni register Okrožnega sodišča v Ljublja-
ni, pod vložno številko 1/31720/00, matič-
na številka 1387707, (v nadaljevanju – Stol
Ambienti d.o.o. Kamnik) in kompleksa ne-
premičnin, ki jih družba Stol Ambienti d.o.o.
Kamnik, uporablja za opravljanje svojih po-
slovnih dejavnosti.

1. Predmet razpisa
1.1.Poslovni delež družbe Stol, d.d.

Kamnik v družbi Stol Ambienti, d.o.o., Kam-
nik, ki predstavlja 78,2883% osnovnega ka-
pitala družbe Stol Ambienti d.o.o. Kamnik.

1.2. Poslovni delež družbe Stol Resta-
vracija d.o.o. v družbi Stol Ambienti, d.o.o.,
ki predstavlja 3,0246% osnovnega kapitala
družbe Stol Ambienti, d.o.o., Kamnik.

1.3.Poslovni delež družbe Stol Poslovne
storitve d.o.o. v družbi Stol Ambienti, d.o.o.,
ki predstavlja 1,8282% osnovnega kapitala
družbe Stol Ambienti d.o.o. Kamnik.

1.4. Nepremičnine
Stol d.d. poleg poslovnega deleža v

družbi Stol Ambienti d.o.o. Kamnik, proda
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tudi nepremičnine v okviru poslovnega kom-
pleksa v Kamniku, Korenova cesta št. 5, ki
v naravi predstavljajo poslovne objekte, v
katerih družba Stol Ambienti d.o.o. Kamnik,
opravlja svoje dejavnosti in jih sestavljajo
nepremičnine z naslednjimi zemljiškoknjiž-
nimi podatki:

– parc. št. 456/5, k.o. Šmarca v izmeri
17.765 m2 – proizvodna hala,

– parc. št. 709/4, k.o. Podgorje v izme-
ri 239 m2 – kotlarna,

– parc. št. 709/5, k.o. Podgorje v izme-
ri 237 m2 – cisterna in kompresorska po-
staja.

2. Pogoji javnega zbiranja ponudb:
1. Ponudba se lahko nanaša le na od-

kup celotnega predmeta javnega razpisa,
opredeljenega v 1. točki tega razpisa.

Obstoječi družbeniki Stol Ambienti,
d.o.o., imajo predkupno pravico za odkup
poslovnih deležev v družbi Stol Ambienti,
d.o.o. Rok za uveljavljanje predkupne pravi-
ce znaša en mesec od dneva obvestila druž-
benikov s strani direktorja družbe. Direktor
bo obstoječe družbenike obvestil o uveljav-
ljanju predkupne pravice v roku 8 dni od
izbora najugodnejšega ponudnika.

2. Ponudnik je lahko fizična oseba, ki
izkaže identiteto s potnim listom ali osebno
izkaznico ter pravna oseba, ki se izkaže z
izpiskom iz ustreznega registra, kjer je regi-
strirana. Glede na to, da so predmet razpisa
nepremičnine, morajo ponudniki upoštevati
predpise, veljavne v RS, ki določajo pogoje
za nakup nepremičnin.

3. Ponudba naj vsebuje predmet ponud-
be, ceno in rok plačila.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– poslovni načrt za dobo 3 let, ki mora

vsebovati tudi predvideno število zaposle-
nih ter plan investicij,

– podatke o finančnem položaju kupca
(za pravne osebe: bilanca stanja in uspeha
za leto 2001 in ocena za leto 2002 ter
obrazca BON-1 in BON-2).

4. Vsa sredstva, ki so predmet razpisa,
so naprodaj po sistemu “videno-kupljeno.”

Nepremičnina na parc. št. 456/5 – in-
dustrijska hala je obremenjena s hipoteko v
korist Zavarovalnice Triglav d.d., Ljubljana,
za zavarovanje kredita odobrenega Stolu d.d.
Prodajalec je pridobil soglasje Zavarovalnice
Triglav d.d. za prodajo pod pogojem, da bo s
kupnino poravnal svojo obveznost.

Nepremičnina na parc. št. 456/5 – in-
dustrijska hala je obremenjena tudi s hipo-
teko II. reda v korist Zveze Bank Celovec za
zavarovanje kredita družbi Stol Ambienti
d.o.o. za nakup opreme.

5. Ponudnik vplača varščino v znesku
40 mio SIT kot jamstvo za resnost ponudbe
na transakcijski račun družbe Stol, d.d., št.
02312-0014791733.

Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnje-
na v roku osem dni po izboru.

6. Pisne ponudbe z dokazili iz 2. in 3.
točke je potrebno poslati s priporočeno po-
šiljko najpozneje do 13. 12. 2002 na na-
slov družbe Stol, d.d. Kamnik, Ljubljanska
45, 1241 Kamnik, pod oznako “ Javni raz-
pis – ne odpiraj”.

7. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik,
ki bo ponudil najugodnejše pogoje glede
kupnine, zaposlovanja in investicij.

8. Najugodnejši ponudnik mora v 15
dneh od obvestila, da je izbran kot najugo-
dnejši ponudnik ter da predkupne pravice
ni uveljavil nobeden od predkupnih upravi-
čencev, skleniti kupoprodajno pogodbo in
plačati kupnino v roku, kot je določen v
ponudbi oziroma dogovorjeno v pogodbi.

9. Če kupec ne bo sklenil pogodbe in/ali
plačal kupnine v dogovorjenih rokih, se šte-
je, da odstopa od nakupa, morebiti že skle-
njena pogodba se šteje za razdrto, plačano
varščino pa kot skesnino obdrži prodajalec.

10. Davek in vse stroške s prenosom
lastništva plača kupec, enako tudi strošek
za sestavo pogodbe in notarsko overovi-
tev.

11. Lastništvo sredstev ter poslovnega
deleža, ki so predmet tega razpisa, preide
na kupca po plačilu celotne kupnine.

12. Prodajalec na podlagi tega razpisa
ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji po-
slovnega deleža in nepremičnin, ki so pred-
met tega razpisa, z najboljšim ali katerimkoli
kupcem.

13. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 01/83-01-111.

Stol, d.d., Kamnik

Št. 41/2002 Ob-81098
Stol, d.d., Kamnik objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin
1. Trgovina Interier Kamnik
Zgradba Interier Kamnik, Korenova 5,

parc. št. 456/3 k.o. Šmarca v izmeri
810 m2, zgrajena leta 1972.

Skupna površina prostorov znaša
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. Tovarna Stol Sloga Moste
Stol d.d. Kamnik je na lokaciji Moste 2

A, Moste pri Komendi. lastnik nepremičnin,
ki ležijo na naslednjih parcelnih številkah
vse k.o. Moste: 160/3 vl. 521 poslovna
stavba v izmeri 297 m2, 577 vl. 567 funkci-
onalni objekt v izmeri 12 m2, 577 vl. 567
zelenica v izmeri 5133 m2, 578/3 vl. 567
poslovna stavba v izmeri 795 m2, 580 vl.
567 poslovna stavba v izmeri 7 m2, 580 vl.
567 poslovna stavba v izmeri 120 m2, 580
vl. 567 poslovna stavba v izmeri 138 m2,
580 vl. 567 poslovna stavba v izmeri
154 m2, 580 vl. 567 poslovna stavba v
izmeri 193 m2, 580 m2 vl. 567 funkcionalni
objekt v izmeri 33 m2, 580 vl. 567 dvorišče

v izmeri 3833 m2, 581 vl. 537 dvorišče v
izmeri 725 m2, 582 vl. 567 poslovna stavba
v izmeri 2629 m2. Skupna posest znaša
14,069 m2.

Na zgoraj navedenih zemljiščih se naha-
jajo naslednje nepremičnine, ki so predmet
prodaje:

1. upravna zgradba v izmeri 297,20 m2,
parc. št. 160/3, poslovna stavba, vl. 521,

2. proizvodna hala v izmeri 2.667,60 m2,
parc. št. 160/3, vl. 521 in parc. št. 582
poslovna stavba vl. 567,

3. skladišče žaganega lesa v izmeri
206,8 m2, parc. št. 580, poslovna stavba,
vl. 567,

4. skladišče tvoriv z nadstreškom v izmeri
386,4 m2, parc. št. 578/3 poslovna stav-
ba, vl. 567,

5. objekt za grobi razrez lesa s skladi-
ščem repromateriala v izmeri 323,40 m2,
parc. št. 578/3, poslovna stavba, vl. 567,

6. odprta skladiščna lopa v izmeri
110,4 m2, parc. št. 580, poslovna stavba,
vl. 567,

7. jedilnica v izmeri 334,80 m2, parc. št.
580, poslovna stavba, vl. 567,

8. kotlovnica v izmeri 207,40 m2, parc.
št. 580, poslovna stavba, vl. 567,

9. vratarnica v izmeri 7 m2, parc. št. 580,
poslovna stavba, vl. 567,

10. transformatorska postaja v izmeri
12 m2, parc. št. 577, funkcionalni objekt,
vl. 567,

11. parkirišče pred ograjo v izmeri
725 m2, parc. št. 581, dvorišče, vl. 537,

12. asfaltirano dvorišče v izmeri
3833 m2, parc. št. 580, dvorišče, vl. 567,

13.dvorišče, zelenice v izmeri 5133 m2,
parc. št. 577, dvorišče, vl. 567.

K zunanji ureditvi spada še železna ogra-
ja v izmeri 67 m2 in žična ograja z betonski-
mi stebrički v izmeri 463 m.

3. Kulturni dom Duplica
Kulturni dom na Duplici, Jakopičeva 11,

Kamnik, parc. št. 1420/7 k.o. Podgorje,
stavbišče v skupni izmeri 869 m2. Predmet
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 m2.

Predmet prodaje so naslednja zemljišča
v lasti Stola d.d.: 1420/7 stavbišče v izmeri
583,36 m2, 1420/18 dvorišče v izmeri
326,43 mm2, 1419/7 dvorišče v izmeri
65,34 m2, 1420/1 dvorišče v izmeri
1000 m2, 1419/1 dvorišče v izmeri
1161 m2 in 1419/8 dvorišče v izmeri 51 m2

vse k.o. Podgorje. Skupna površina zem-
ljišč znaša 3187,13 m2.

Del prostora v Kulturnem domu je zase-
denega (KS Duplica, KD Svoboda, knjižni-
ca, v eni garsonjeri je najemnica in v kleti
Strelsko društvo). Kulturni dom se prodaja
skupaj z opremo.

Pogoji javnega zbiranja ponudb:
1. Ponudnik je lahko pravna oseba s

sedežem v RS, ki se izkaže z izpisom iz
Sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni ali
fizična oseba, ki se izkaže s potrdilom o
državljanstvu.

2. Nepremičnine so naprodaj po siste-
mu “videno – kupljeno” in se prodajajo kot
celota.

3. Ponudba naj vsebuje predmet ponud-
be, ceno in rok plačila.
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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: 30,000.000 SIT,
K 3: 2,000.000 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 najkasneje do 29. 11. 2002 do 12.
ure na naslov Stol Kamnik,d.d., Ljubljanska
cesta 45, Kamnik, pod oznako “Javni razpis
– ne odpiraj”!

6. Pisne ponudbe bo pregledala komisija
in vse ponudnike o izbiri obvestila v 15 dneh
po končanem zbiranju ponudb. Prednost bo
imel ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno.

7. Najugodnejši ponudnik mora v 15
dneh od obvestila, da je bil izbran kot naju-
godnejši ponudnik ter da predkupne pravi-
ce ni uveljavil predkupni upravičenec, skle-
niti kupoprodajno pogodbo in plačati kupni-
no v roku, kot je določen v ponudbi oziroma
dogovorjen v kupoprodajni pogodbi.

8. Če kupec ne bo sklenil pogodbe in/ali
plačal kupnino v dogovorjenih rokih, se šte-
je, da odstopa od nakupa, morebiti že skle-
njena pogodba se šteje za razdrto, plačano
varščino pa kot skesnino obdrži prodajalec.

9. Davek na promet nepremičnin in vse
stroške s prenosom lastništva plača kupec.
Ravno tako plača kupec stroške za sestavo
pogodbe in notarsko overovitev.

10. Trenutno so nepremičnine oddane v
najem.

11. Kupljene nepremičnine bodo kupcu
izročene v posest najpozneje v 60 dneh po
plačilu celotne kupnine.

12. Prodajalec na podlagi tega zapisa ni
zavezan skleniti pogodbo o prodaji nepre-
mičnin, ki so predmet tega razpisa, z najbo-
ljšim ali katerimkoli kupcem.

13. Dodatne informacije o prodaji ne-
premčnin lahko dobite na tel.
01/83-01-111 ali 01/83-01-116.

Stol d.d. Kamnik

Javne dražbe

Ob-81096
Občina Krško, Cesta krških žrtev št. 14,

8270 Krško, po sklepu Občinskega sveta
občine Krško z dne 22. 6. 2000 ter na
podlagi Uredbe o odprodaji, oddaji in za-
menjavi nepremičnin v lasti Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 52/98 in 61/99) in v
skladu s 50. členom Uredbe o postopkih
prodaje in drugih oblikah razpolaganja z dr-
žavnim premoženjem (Ur. l. RS, št. 47/01
in 62/01), objavlja

javno dražbo
za odprodajo poslovnega prostora z

zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je poslovni prostor št.

3 v velikosti 59,10 m2, ki je lociran na se-

verni strani športne dvorane v Krškem, na
parc. št. 980/27 – poslovna stavba v izmeri
66 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem
vložku št. 162 k.o. Leskovec in je v lasti
Občine Krško.

Gradnjo lokala v sklopu večnamenske
športne dvorane pri novozgrajenem Sred-
nješolskem centru Krško obravnava ZN
Spodnji Grič.

Dostop do lokala je preko dostopne ce-
ste, ki je povezana z magistralno cesto Zi-
dani most – Drnovo.

Lokal ima poleg prodajnega dela tudi po-
možne prostore (garderoba in sanitarije za
zaposlene). Lokal je v pritlični etaži, dostop
je s kote terena. Lokal je zgrajen do faze, da
je v njem možen razvod inštalacij – elektrika,
voda, plin, je zastekljen in obdelana je fasa-
da. Svetla višina lokala je tri metre. Lokal ne
omogoča strežbe s hrano in pijačo.

Lokal je namenjen trgovski dejavnosti
športne opreme, šolskih potrebščin, foto-
kopirnice in podobno, izključena pa je pro-
daja alkoholnih pijač in cigaret.

Prodajalec ima pravico presoje namena
lokala glede na lokacijo v izobraževalnem
centru in odločitve o prodaji za predlagan
namen.

2. Izklicna cena: izklicna cena za poslov-
ni prostor št. 3 v velikosti 59,10 m2 je
12,944.165 SIT. V ceni ni vključen DDV.

3. Plačilni pogoji: s kupcem, najboljšim
ponudnikom bo v roku 15 delovnih dni od
dneva dražbe, sklenjena kupoprodajna po-
godba, z rokom plačila kupnine v 8 dneh od
podpisa pogodbe na račun prodajalca.

4. Drugi pogoji:
– pri razpisu lahko sodelujejo pravne

osebe s sedežem v RS in fizične osebe
državljani RS,

– nepremičnina je naprodaj po načelu
videno – kupljeno,

– ponudbe morajo biti dostavljene na se-
dež prodajalca, na naslov Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z ozna-
ko “Ponudba za nakup poslovnega prostora
v Srednješolskem centru – ne odpiraj”, v
15 dneh od te objave,

– ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi
navesti svoje natančne podatke (ime, prii-
mek, naslov, identifikacijski dokument), po-
nujeno ceno in plačilne pogoje,

– ponudniki morajo k ponudbi predložiti
dokazilo o plačilu davkov in prispevkov in
zapadlih obveznostih do svojih upnikov v
originalu ali overjeni fotokopiji,

– ponudniki morajo predložiti odločbo za
opravljanje dejavnosti v originalu ali overjeni
fotokopiji,

– upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
enake ali višje od izklicne cene,

– najvišja prejeta ponudba se šteje kot
najugodnejša, če ponudnik izpolnjuje vse
ostale razpisane pogoje,

– ponudniki morajo do dneva oddaje po-
nudbe plačati varščino v višini 10% od iz-
klicne cene na podračun Občine Krško, št.
01254-0100008120, odprt pri Banki Slo-
venije,

– odpiranje pisnih ponudb bo 2. 12.
2002 ob 11. uri v sejni sobi D Občine Kr-
ško, Cesta krških žrtev 14, Krško,

– ponudniki bodo v roku 8 dni od odpi-
ranja ponudb pisno obveščeni o izbiri naju-
godnejšega ponudnika,

– izbran ponudnik je dolžan v roku 15
delovnih dni od dražbe skleniti kupoprodaj-
no pogodbo s prodajalcem,

– če izbran ponudnik ne bo sklenil ku-
poprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo prodajni postopek razveljavljen, vplača-
na varščina pa ostane prodajalcu,

– uspelemu ponudniku se bo varščina
vštela v kupnino, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v 10 dneh po preteku roka za
zbiranje ponudb,

– vse stroške v zvezi s prenosom lastniš-
tva (DDV, stroške overitve, takse, vpis v zem-
ljiško knjigo in drugo) nosi kupec,

– ogled nepremičnin je možen ob pred-
hodni najavi na sedežu Občine Krško, Ce-
sta krških žrtev 14, Krško, na tel.
07/489-12-79 pri Stanislavi Preskar, kjer
so na voljo tudi ostale informacije o prodaji,

– kupcu se poslovni prostor izroči v last
po plačilu celotne kupnine,

– Občina Krško na podlagi tega javnega
razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o pro-
daji z nobenim od ponudnikov.

Občina Krško

Ob-81105
Nepremičnine Celje, Trg Celjskih knezov

8, Celje, na podlagi sklepa Mestnega sveta
Mestne občine Celje o prodaji poslovnih pro-
storov, last Mesne občine Celje, objavlja

prodajo nepremičnin
z zbiranjem pisnih ponudb (pisna

dražba)
I. Predmet prodaje je:
1) Poslovni prostor za storitveno ali tr-

govsko dejavnost v stavbi Ulica V. preko-
morske brigade 4, Celje, v izmeri 33,92 m2.
Izklicna cena je 5,442.482 SIT.

2) Poslovni prostor za storitveno ali tr-
govsko dejavnost v stavbi Gubčeva 6, Ce-
lje, v izmeri 60,10 m2. Izklicna cena je
11,873.308 SIT.

3) Poslovni prostor za storitveno ali tr-
govsko dejavnost v stavbi Krekov trg 3, Ce-
lje, v izmeri 31,92 m2. Izklicna cena je
6,752.540 SIT.

4) Kletni prostor v stavbi Razlagova 6,
Celje, v izmeri 76,57 m2. Izklicna cena je
3,074.480 SIT.

5) Prostor v stavbi Gledališki trg 7, Ce-
lje, v izmeri 56,1 m2. Izklicna cena je
2,784.058 SIT.

6) Poslovni prostori v stavbi Vodnikova
3, Celje, v izmeri 971,38 m2. Izklicna cena
je 126,000.000 SIT.

7) Poslovni prostor v stavbi Glavni trg 9,
Celje, v izmeri 48 m2. Izklicna cena je
9,597.819 SIT.

8) Drvarnica na dvorišču ob stavbi Glavni
trg 16, Celje, v izmeri 21,78 m2. Izklicna
cena je 396.808 SIT.

9) Poslovni prostor v stavbi Glavni trg
17, Celje, v izmeri 42,27 m2. Izklicna cena
je 6,417.001 SIT.

10) Poslovni prostor v stavbi Glavni trg
18, Celje, v izmeri 65,95 m2. Izklicna cena
je 8,582.733 SIT.

11) Poslovni prostor v stavbi Gosposka
6, Celje, v izmeri 20,12 m2. Izklicna cena je
1,810.800 SIT.

12) Poslovni prostor v stavbi Kidričeva
6, Celje, v izmeri 331,25 m2. Izklicna cena
je 62,804.160 SIT.
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13) Poslovni prostor v stavbi Trubarjeva
55/a, Celje, v izmeri 155,15 m2. Izklicna
cena je 25,151.134 SIT.

14) Poslovni prostor v stavbi Zagata 4,
Celje, v izmeri 13,72 m2. Izklicna cena je
2,393.838 SIT.

15) Kletni prostori v stavbi Trg celjskih
knezov 10, Celje, v izmeri 342 m2. Izklicna
cena je 13,603.900 SIT.

16) Skladiščni prostor v stavbi Trg celj-
skih knezov 10, Celje, v izmeri 85 m2. Iz-
klicna cena je 5,718.800 SIT.

Vse nepremičnine, razen pod 4., 5., 9.,
11., 15. točko so obremenjene z najemnim
razmerjem. Najemnik ima ob izpolnjevanju
pogojev dražbe predkupno pravico, pri če-
mer se upoštevajo njihova vlaganja v objekt,
oziroma poslovne prostore.

II. Pogoji pisne dražbe
Ponudbe lahko pošiljajo fizične osebe,

ki so državljani Republike Slovenije in prav-
ne osebe, ki so registrirane in imajo sedež v
Republiki Sloveniji.

Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti potrdi-
lo o državljanstvu za fizično osebo, oziroma
originalni izpisek iz sodnega registra s kate-
rim pravna oseba izkaže sedež v Republiki
Sloveniji in potrdilo o plačani varščini. Po-
nudbi je potrebno priložiti tudi potrdilo o
plačanih davkih in prispevkih. V primeru, ko
je ponudnik najemnik kateregakoli poslov-
nega prostora ali stanovanja, last Mestne
občine Celje ali Nepremičnine Celje d.o.o.,
mora ponudbi priložiti dokazilo o plačanih
obveznostih iz naslova najemnega razmer-
ja.

Ponudbe je potrebno poslati priporoče-
no, ali osebno vročiti na naslov: Nepremič-
nine Celje, d.o.o., Trg celjskih knezov 8,
Celje, v zapečateni kuverti z oznako: »Po-
nudba za nakup nepremičnin na naslovu (na-
slov poslovnega prostora, za katerega se
daje ponudba)«.

Rok za zbiranje ponudb je do vključno
25. 11. 2002. Vsak ponudnik mora pred
zaključenim rokom za oddajo ponudbe po-
ložiti varščino v višini 10% od izklicne cene
na transakcijski račun Nepremičnine Celje,
d.o.o., št. 24300-8004305631, z naved-
bo »varščina za javno dražbo«. Plačana var-
ščina bo izbranim ponudnikom vračunana v
ceno, drugim pa bo brez obresti vrnjena v 5
dneh po izbiri ponudnikov.

Odpiranje pisnih ponudb bo 26. 11.
2002 ob 10. uri v prostorih Nepremičnine
Celje, d.o.o., Trg celjskih knezov 8, Celje.

O tem, kdo je najugodnejši ponudnik,
bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb ne
bodo prisotni, obveščeni v 5 dneh po odpi-
ranju. Izbran bo tisti ponudnik, ki ponudi
najvišjo ceno, pri enaki ponudbi pa tisti, ki
ponudi najkrajši rok plačila celotne kupni-
ne.

Kupna pogodba bo sklenjena v 15 dneh
po odpiranju pisnih ponudb, rok za plačilo
kupnine pa je 8 dni od sklenitve pogodbe.

Izročitev nepremičnine in prenos lastniš-
tva se opravi po popolnem plačilu kupnine
in stroškov.

Davek na promet z nepremičninami, stro-
ške cenitve, sestave in overitve pogodb ter
druge stroške v zvezi z nakupom ter preno-
som lastništva plača kupec.

Vse druge informacije lahko dobijo zain-
teresirani ponudniki na zgoraj navedenem
naslovu vsak dan od 8. do 11. ure, tel.
03/42-65-116, faks 03/42-65-134, kon-
taktna oseba Andrej Urankar. Ogled nepre-
mičnin je mogoč po dogovoru.

Nepremičnine Celje, d.o.o.

Ob-81160
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,

Heroja Staneta 1, Maribor, v skladu s skle-
pom Mestnega sveta mestne občine Mari-
bor z dne 20. 12. 2001, Uredbo o postop-
kih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z
državnim premoženjem (Ur. l. RS, št.
47/01) in Zakonom o spremembah in do-
polnitvah zakona o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 30/02) razpisuje

javno dražbo

za prodajo naslednjih poslovnih prosto-
rov:

1. poslovni prostor v kleti objekta Parti-
zanska 28 – 30, Maribor v izmeri 74,40 m2

prip. vl. št.874, s prip. parc. št. 1151 k.o.
Maribor – grad.

Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena nepremičnine je

12,938.596 SIT.
2. poslovni prostor v pritličnem delu ob-

jekta Cankarjeva 30, Maribor v izmeri 55,56
m2 prip. vl. št. 694 k.o. Maribor – grad s
prip. parc. št. 641/1.

Poslovni prostor je zaseden z najemni-
kom za nedoločen čas.

Izklicna cena nepremičnine je
8,362.568 SIT.

Predkupno pravico ima najemnik poslov-
nega prostora.

3. poslovni prostor v pritličnem delu ob-
jekta Mlinska 22 v Mariboru v izmeri 88,05
m2 prip. vl. št. 1310 k.o. Koroška vrata s
prip. parc. št. 1789/5.

Poslovni prostor je zaseden z najemni-
kom za nedoločen čas.

Izklicna cena nepremičnine je
20,141.175 SIT.

Predkupno pravico ima najemnik poslov-
nega prostora.

4. poslovni prostor – skladišče v drugi
kleti objekta Glavni trg 17/b v Mariboru v
izmeri 547,53 m2 prip. vl. št. E – 26, B/67
k.o. Maribor – grad.

Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena nepremičnine je 78.433

SIT/m2. Možna je prodaja po delih.
5. gostinski lokal v pritličnem in kletnem

delu objekta Celestrina 1 v izmeri 178,53
m2 prip. vl. št. 50 k.o. Celestrina s prip.
parc. št. 274/4.

Poslovni prostor je zaseden z najemni-
kom za nedoločen čas.

Izklicna cena nepremičnine je
17,438.802 SIT.

Predkupno pravico ima najemnik poslov-
nega prostora.

6. poslovni prostor v pritličnem delu ob-
jekta Šentiljska 23 v Mariboru v izmeri 20,68
m2 prip. vl. št. 120 k.o. Krčevina s prip.
parc. št. 402/22.

Poslovni prostor je zaseden z najemni-
kom za nedoločen čas.

Izklicna cena nepremičnine je
3,066.576,33 SIT.

Predkupno pravico ima najemnik poslov-
nega prostora.

7. poslovni prostor v pritličju objekta Vra-
zova 40, Maribor v izmeri 19,60 m2 prip. vl.
št. 2928, podvložek št. 1 k.o. Pobrežje.

Poslovni prostor je zaseden z najemni-
kom za nedoločen čas.

Izklicna cena nepremičnine je
3,453.585 SIT.

Predkupno pravico ima najemnik poslov-
nega prostora.

8. poslovni prostor v II. nadstropju ob-
jekta Glavni trg 3 v Mariboru v izmeri
125,83 m2 prip. vl. št. 373 k.o. Maribor
grad s prip. parc. št. 1985.

Poslovni prostor je zaseden z najemni-
kom za nedoločen čas.

Izklicna cena nepremičnine je
23,620.732 SIT.

Predkupno pravico ima najemnik poslov-
nega prostora.

9. poslovni prostor v pritličnem delu ob-
jekta Taborska 14 v Mariboru v izmeri
51,42 m2 prip. vl. št. 1208 k.o. Tabor s
prip. parc. št. 96/1.

Poslovni prostor je zaseden z najemni-
kom za nedoločen čas.

Izklicna cena nepremičnine je
5,207.229 SIT.

Stanovanje in poslovni prostor imata sku-
pni vhod.

Predkupno pravico ima najemnik poslov-
nega prostora.

10. poslovni prostor v pritličnem delu
objekta Slovenska ulica 16 v Mariboru v
izmeri 35,39 m2 prip. vl. št. k.o. Maribor –
grad s prip. parc. št. 1288/1.

Poslovni prostor je zaseden z najemni-
kom za nedoločen čas.

Izklicna cena nepremičnine je
5,391.379 SIT.

Predkupno pravico ima najemnik poslov-
nega prostora.

11. poslovni prostor v pritličnem delu
objekta Slovenska ulica 18 v Mariboru v
izmeri 20,54 m2 prip. vl. št. 751 k.o. Mari-
bor – grad s prip. parc. št. 1287/1.

Poslovni prostor je zaseden z najemni-
kom za nedoločen čas.

Izklicna cena nepremičnine je
3,462.599 SIT.

Predkupno pravico ima najemnik poslov-
nega prostora.

12. poslovni prostor v pritličnem delu
objekta Slovenska ulica 18 v Mariboru v
izmeri 25,10 m2 prip. vl. št. 751 k.o. Mari-
bor – grad s prip. parc. št. 1287/1.

Poslovni prostor je zaseden z najemni-
kom za nedoločen čas.

Izklicna cena nepremičnine je
4,231.217 SIT.

Predkupno pravico ima najemnik poslov-
nega prostora.

13. poslovni prostor v pritličnem delu
objekta Koroška cesta 6 v Mariboru v izmeri
79,51 m2 prip. vl. št. 752 k.o. Maribor –
grad s prip. parc. št. 1569.

Poslovni prostor je zaseden z najemni-
kom za nedoločen čas.

Izklicna cena nepremičnine je
4,569.088 SIT.

Predkupno pravico ima najemnik poslov-
nega prostora.

14. poslovni prostor v pritličnem delu
objekta Koroška cesta 6 v Mariboru v izmeri
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25,26 m2 prip. vl. št. k.o Maribor – grad s
prip. parc. št. 1571.

Poslovni prostor je zaseden z najemni-
kom za nedoločen čas.

Izklicna cena nepremičnine je
2,094.931 SIT.

Predkupno pravico ima najemnik poslov-
nega prostora.

15. poslovni prostor v pritličnem delu
objekta Koroška cesta 6 v Mariboru v izmeri
16,85 m2 prip. vl. št. 752 k.o. Maribor –
grad s prip. parc. št. 1569.

Poslovni prostor je zaseden z najemni-
kom za nedoločen čas.

Izklicna cena nepremičnine je
1,599.100 SIT.

Predkupno pravico ima najemnik poslov-
nega prostora.

16. poslovni prostor v pritličnem in
kletnem delu objekta Koroška cesta 105
v Mariboru v skupni izmeri 95,73 m2 prip.
vl. št. E 12, B/9 k.o. Koroška vrata
1793/3.

Poslovni prostor je zaseden z najemni-
kom za nedoločen čas.

Izklicna cena nepremičnine je
18,832.373 SIT.

Predkupno pravico ima najemnik poslov-
nega prostora.

17. poslovni prostor v pritličnem in klet-
nem delu objekta Koroška cesta 105 a v
Mariboru v skupni izmeri 55,55 m2 prip. vl.
št. E 12, B/33 k.o. Koroška vrata 1793/3.

Poslovni prostor je zaseden z najemni-
kom za nedoločen čas.

Izklicna cena nepremičnine je
10,928.009 SIT.

Predkupno pravico ima najemnik poslov-
nega prostora.

18. poslovni prostor v pritličnem delu
objekta Koroška cesta 212 v Mariboru v
izmeri 24,49 m2 prip. vl. št. 20 k.o. Kamni-
ca s prip. parc. št. 71/3.

Poslovni prostor je zaseden z najemni-
kom za nedoločen čas.

Izklicna cena nepremičnine je
3,614.135 SIT.

Predkupno pravico ima najemnik poslov-
nega prostora.

19. poslovni prostor v pritličnem delu
objekta Ptujska cesta 182 v Mariboru v
izmeri 42,22 m2 prip. vl. št. 2340 k.o. Tez-
no s prip. parc. št. 1270/1.

Poslovni prostor je zaseden z najemni-
kom za nedoločen čas.

Izklicna cena nepremičnine je
5,852.103 SIT.

Predkupno pravico ima najemnik poslov-
nega prostora.

20. za prodajo deleža 55/100 poslov-
nega objekta – bivša šola – v Kamnici, Kam-
niška graba št. 2 s funkcionalnim zemlji-
ščem, zgrajenega na parc. št. 46/6 in parc.
št. 60/0, vl. št. 72, k.o.Kamnica, ki obsega
klet v izmeri 39,78 m2, pritličje v izmeri
247,18 m2 ter gospodarsko poslopje v
izmeri 36 m2 in prizidek v izmeri 31,65 m2.
Objekt je etažnosti K+P+I, vendar se proda-
jata samo klet in pritličje ter gospodarski
objekt in prizidek. Funkcionalno zemljišče
tvorita parc.št.46/6 in 60/0, k.o.Kamnica,
v skupni velikosti 649 m2.

Izklicna cena nepremičnine je
17,000.000 SIT.

Poslovni prostor je nezaseden.

21. poslovni prostor v pritličnem delu
objekta Slovenska ulica 16 v Mariboru v
izmeri 36,24 m2 prip. vl. št. k.o. Maribor –
grad s prip. parc. št. 1288/1.

Poslovni prostor je zaseden z najemni-
kom za nedoločen čas.

Izklicna cena nepremičnine je
5,520.354 SIT.

Predkupno pravico ima najemnik poslov-
nega prostora.

Pogoji javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v prostorih Za-

voda za prostorsko načrtovanje – pritličje,
Grajska ulica 7, Maribor, dne 2. 12. 2002
ob 9. uri.

Informacije dobite na naslovu GIM,
d.o.o., Miklošičeva ulica 4. od ponedeljka
do petka med 9. in 13. uro ter po telefonu
2/25-24-251.

Za natančnejše podatke o nepremični-
nah in ogled nepremičnin se lahko intere-
senti predhodno najavijo na tel.
02/22-01-411.

Na dražbi lahko sodelujejo pravne ose-
be ki imajo sedež na območju RS in fizične
osebe, ki so državljani RS in ki najmanj 3
dni pred izvedbo licitacije vplačajo varščino
v višini 10% izklicne cene na transakcijski
račun Mestne občine Maribor – št.:
01270-0100008403- Urad Slovenska Bis-
trica z navedbo »plačilo varščine za javno
dražbo poslovnih prostorov« in oznako toč-
ke pod katero se nahaja poslovni prostor.

Varščina se uspešnemu dražitelju všteje
v kupnino.

Najnižji znesek višanja za vse poslovne
prostore znaša 50.000 SIT.

K javni dražbi lahko pristopijo interesen-
ti, ki predložijo potrdilo o plačilu varščine.

Kupci poslovnih prostorov (po zapore-
dnimi številkami 8., 9., 10., 11., 12., 13.,
14. in 15.) v starem mestnem jedru so ob-
vezni v skladu s programom prenove stare-
ga mestnega jedra sodelovati pri prenovi
stavbe v kateri se nahaja poslovni prostor,
ki so ga kupili.

Kupec poslovnega prostora pod zapore-
dno številko 19. glede na to, da pod stavbo
poteka magistralna vodovodna cev mora v
primeru okvare na cevi omogočiti vzdrževal-
cu vodovodne cevi nemoten dostop do ce-
vi. Lastnik poslovnega prostora iz naslova
popravila cevi zaradi okvare sme imeti nika-
kršnih zahtevkov do vzdrževalca vodovodne
cevi in Mestne občine Maribor.

Zoper najemnika pod zaporedno števil-
ko 21. poteka sodni postopek za izprazni-
tev poslovnega prostora, ki še ni zaključen.

Pravne osebe morajo predložiti še potr-
dilo o registraciji podjetja in pooblastilo za
zastopanje, fizične osebe pa potrdilo o dr-
žavljanstvu.

Interesent, ki uspe na javni dražbi, mora
v roku 10 dni po zaključku dražbe skleniti z
lastnikom kupoprodajno pogodbo ter pla-
čati preostali del kupnine v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe.

Če uspešen dražitelj ne bo sklenil kupo-
prodajne pogodbe in plačal celotne kupni-
ne v roku iz prejšnjega odstavka, bo proda-
ja razveljavljena, plačana varščina pa zapa-
de v korist prodajalca.

Interesentom, ki ne uspejo na javni dra-
žbi, se varščina brez obresti vrne v 8 dneh
po opravljeni dražbi.

Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.

Kupec je dolžan plačati davek na promet
z nepremičninami, stroške overitve pogod-
be in stroške izvedbe javne dražbe.

Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s
prenosom lastninske pravice, vključno z no-
tarskimi stroški.

Kupec mora najemniku zagotoviti eno-
letni odpovedni rok in višino najemnine do-
ločene z veljavnim občinskim odlokom v
enoletnem odpovednem roku.

Prenos lastninske pravice se opravi po
plačilu celotne kupnine.

Nepremičnine so naprodaj po načelu vi-
deno – kupljeno.

Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvi-
šjo ceno.

Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo po-
nudbo.

Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Razpisi delovnih
mest

Ob-80629
Osnovna šola Mirna, Svet šole, Cesta na

Fužine 1, 8233 Mirna, razpisuje delovno
mesto

ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje po

53., 92. in 94. oziroma 143., 144., 145. in
149. členu ZOFVI (Ur. l. RS, št. 12/96 in
23/96) in v skladu z Zakonom o spremem-
bah in dopolnitvah ZOFVI (Ur. l. RS, št.
64/01) ter imeti pedagoške in organizacij-
ske sposobnosti za vodenje zavoda.

Ravnatelj bo imenovan za 5 let.
Delo bo začel opravljati po opravljeni iz-

biri in pridobljenem soglasju ministrice.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o

izpolnjevanju pogojev in kratkim opisom do-
sedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po ob-
javi na naslov šole, s pripisom “za razpis
ravnatelja”.

O izboru bomo kandidate obvestili v ro-
ku 8 dni po pridobljenem soglasju ministri-
ce.

Osnovna šola Mirna

Št. 110-1/84 Ob-80941
Na podlagi 28. in 29. člena Statuta Cen-

tra za socialno delo Postojna, objavlja Svet
Centra za socialno delo Postojna razpis za
delovno mesto

direktorja/ice
za mandatno dobo štirih let.
Poleg splošnih pogojev, določenih z za-

konom, mora kandidat/ka izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da ima visoko ali višjo izobrazbo soci-
alne, psihološke, pedagoške, pravne,
upravne ali sociološke smeri,

– da ima opravljen strokovni izpit za po-
dročje socialnega varstva,
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– da ima najmanj pet let delovnih izku-
šenj.

Kandidati/ke naj svoje prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev pošljejo v roku 8
dni od dneva objave na naslov: Center za
socialno delo Postojna, Tržaška 36, 6230
Postojna, s pripisom “Svet centra – javni
razpis”.

Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni od dneva objave razpisa oziro-
ma, ko Svet centra pridobi soglasje ustano-
vitelja.

Center za socialno delo Postojna

Ob-80948
Državno tožilstvo Republike Slovenije

razpisuje delovno mesto
višjega strokovnega sodelavca na ci-

vilno-upravnem oddelku.
Pogoji za zasedbno delovnega mesta:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– državni pravniški izpit,
– 8 let delovnih izkušenj.
Delo je za nedoločen čas.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-

snih pogojev pošljite v 15 dneh od dneva
objave razpisa na naslov: Državno tožilstvo
RS, Skupna kadrovska služba, Dunajska c.
22, 1511 Ljubljana.

Kandidate bomo obvestili o izbiri v 15
dneh po sprejemu sklepa o izbiri.

Državno tožilstvo RS

Št. 111-98/02-0915 Ob-81042
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena Zakona o držav-

nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94 in
59/99):

a) 1 prosto mesto okrožnega držav-
nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Mariboru,

– 1 prosto mesto okrožnega držav-
nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Slovenj Gradcu.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 20/02 Ob-81099
Česalnice Ljubljana, d.d., Ljubljana, ob-

javljajo razpis za delovno mesto
direktorja.
Za direktorja d.d. je lahko imenovan za

dobo 5 let kdor poleg splošnih z zakonom
določenih pogojev izpolnjuje še naslednje
pogoje:

1. da ima visoko strokovno izobrazbo
ekonomske smeri,

2. da ima najmanj 10 let delovnih izku-
šenj,

3. da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na vodstvenih delih,

4. da ima sposobnost za organiziranje in
vodenje dela v d.d.,

5. da dobro pozna dejavnost frizerskih
in kozmetičnih salonov,

6. da je državljan Republike Slovenije.
Kandidati naj k prijavi priložijo predlog

programa dela v Česalnicah Ljubljana, d.d.,
za naslednje petletno obdobje. Prijave z do-
kazili in kratkim življenjepisom naj kandidati
pošljejo v 8 dneh po objavi na naslov: Če-
salnice Ljubljana, d.d., Luize Pesjakove 9,
Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis«.

Direktorja bo imenoval nadzorni svet dru-
žbe Česalnice Ljubljana, d.d.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh od poteka roka za zbiranje prijav.

Česalnice Ljubljana d.d., Ljubljana

Št. 101-2002 Ob-81205
Svet Knjižnice Radlje ob Dravi razpisuje

delovno mesto
direktorja javnega zavoda Knjižnice

Radlje ob Dravi.
Kandidati za direktorja morajo izpolnje-

vati splošne pogoje določene z zakonom,
poleg tega pa tudi naslednje posebne po-
goje:

– višja ali univerzitetna izobrazba knjižni-
čarske smeri,

– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodilnih delovnih mestih v knjižničarski stro-
ki,

– poznavanje dejavnosti s področja za-
voda,

– znanje vsaj enega svetovnega jezika.
K prijavi mora predložiti program razvoja

knjižnice.
Direktor bo imenovan za mandatno do-

bo petih let.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpi-

sa.
Prijave z dokazili pošljite na naslov: Knjiž-

nica Radlje ob Dravi, Koroška cesta 61a,
2360 Radlje ob Dravi.

Ovojnice je potrebno opremiti z oznako
“Ne odpiraj - javni razpis”.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v zakonitem roku.

Knjižnica Radlje ob Dravi

Ob-81206
Svet Doma starejših Logatec na podlagi

sprejetega sklepa z dne 30. 10. 2002 raz-
pisuje delovno mesto

direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih, z zako-

nom določenih pogojev za sklenitev delov-
nega razmerja, izpolnjevati še naslednje po-
goje:

– končana VI. ali VII. stopnja izobrazbe
ustrezne smeri in v skladu s pogoji 69. in
56. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.
l. RS, št. 54/92, 42/94 - odl. US, 1/99,
41/99, 36/00, 54/00 in 26/01);

– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– strokovni izpit za delo na področju so-

cialnega varstva;
– predložitev programa dela Doma.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo

štirih let. Razpisni rok je osem dni po objavi
razpisa. Prijavljeni kandidati bodo obvešče-
ni o izbiri v 30 dneh po objavi razpisa.

Prijave z vsemi dokazili in programom se
pošlje na naslov: Dom starejših Logatec,
Gubčeva 8a, 1370 Logatec, z oznako “Za
Svet zavoda - razpis”.

Dom starejših Logatec

Druge objave

Popravek

Ob-81057
V objavi za javno zbiranje ponudb za po-

delitev koncesije za izvajanje gospodarskih
javnih služb distribucije zemeljskega plina in
distribucije toplote v Občini Ravne na Koro-
škem, objavljena v Uradnem listu RS, št. 94
z dne 8. 11. 2002, se besedilo pod zapo-
redno št. 9 pravilno glasi:

9. Rok sprejema odločitve: odločitev
o podelitvi koncesije in izboru koncesi-
onarja bo sprejeta do 11. 12. 2002.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 171-300-05/2002 Ob-81104
Republika Slovenija, Ministrstvo za notra-

nje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadalje-
vanju: naročnik), na podlagi 38. člena Ured-
be o postopkih prodaje in drugih oblikah
razpolaganja z državnim premoženjem (Ur. l.
RS, št. 47/01 in 62/01) ter na podlagi Skle-
pa Vlade Republike Slovenije o dopolnitvi
Programa prodaje državnega stvarnega pre-
moženja za leti 2002 in 2003, št.
460-00/2002-1 z dne 16. 4. 2002, objavlja

javno vabilo
k nakupu premičnin, in sicer

hidravličnih dvigal ministrstva za
notranje zadeve, po metodi javne

ponudbe
1. Predmet prodaje:
Premičnini, in sicer dve hidravlični dvigali:
a) hidravlično dvigalo – plato 3000x2000,

letnik 1996, inv. št. 51121926,
b) hidravlično dvigalo – plato 3000x2000,

letnik 1996, inv. št. 51121927.
Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo

za notranje zadeve.
2. Izklicna cena: izklicna cena za nave-

deni premičnini, ki sta predmet prodaje, zna-
ša 2,600.000 SIT, in sicer 1,400.000 SIT
za hidravlično dvigalo pod točko a) in
1,200.000 SIT pod točko b), kar je pošte-
na tržna vrednost premičnin na dan 1. 8.
2002, ugotovljena po uradni cenitvi.

3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino na podlagi izstavljenega
računa prodajalca, in sicer najkasneje 8 dni
po izstavitvi računa.

4. Prehod lastništva: plačilo celotne ku-
pnine je pogoj za pridobitev lastninske pra-
vice na premičninah.

5. Kavcija: ponudniki morajo pred odda-
jo ponudb vplačati kavcijo v višini 10% od
navedene izklicne cene, in sicer: način pla-
čila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2990008-30000502.

Ponudniki morajo v ponudbi priložiti po-
trdilo o vplačani kavciji.

Kavcija bo uspelemu ponudniku vraču-
nana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končanem postopku javne ponudbe.

6. Drugi pogoji:
– premičnini sta naprodaj po načelu »vi-

deno-kupljeno«,
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– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo ena-
ke ali višje od izklicne prodajne cene,

– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo,

– če izbrani ponudnik ne bo sklenil ku-
poprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana,

– kupec mora plovilo prevzeti in odstra-
niti iz skladišča naročnika v roku 30 dni od
sklenitve kupoprodajne pogodbe, vendar ne
pred plačilom celotne kupnine,

– ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu postopka
javne ponudbe obveščeni takoj, vsi ponu-
dniki pa bodo o izidu pisno obveščeni v
roku 10 dni od roka za predložitev ponudb,

– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vre-
dnost (Ur. l. RS, št. 89/98, 17/00,
103/01) ni zavezanec za plačilo DDV. Vse
morebitne stroške, ki bi nastali v zvezi s
prodajo, plača kupec,

– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.

7. Dokumentacija: ponudniki bodo s po-
drobnejšimi pogoji seznanjeni iz dokumenta-
cije predmetne javne ponudbe, ki jo lahko
zahtevajo od dneva objave javne ponudbe v
Uradnem listu RS do roka za oddajo ponudb,
med 10. do 12. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo, in sicer na naslednjem na-
slovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
Sekcija za tekoče vzdrževanje in upravljanje,
Rocenska 56, Ljubljana. Kontaktna oseba:
Štefan Špenko, tel. 041/329-801.

Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumenta-
cije z navedbo osnovnih podatkov ponudni-
ka (naziv, naslov, davčna številka, tel. števil-
ka) ter dokazilo o vplačilu 1.000 SIT.

Znesek in način plačila za dokumentaci-
jo: znesek: 1.000 SIT, način plačila: vir-
mansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30000502.

8. Ogled premičnin: ogled premičnin, ki
sta predmet prodaje, je mogoč od dneva
objave javne ponudbe do roka za oddajo
pisnih ponudb, od 10. do 12. ure, razen
dni, ko državni organi ne delajo, in sicer v
Ljubljani, Rocenska 56, po predhodnem do-
govoru s kontaktno osebo iz predhodne toč-
ke te objave.

9. Predložitev ponudb: rok za predloži-
tev ponudb: ponudbe je potrebno predložiti
do 4. 12. 2002, najkasneje do 10. ure.

Ponudbe morajo biti podane v pisni obli-
ki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s
priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.

10. Rok vezanosti na ponudbo: ponud-
niki so vezani na ponudbo najmanj do 13. 1.
2003.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 12.
2002, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju po-
nudb, morajo pred pričetkom odpiranja po-
nudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 901-03-664 Ob-80952
V skladu s tretjim odstavkom 86.a člena

Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 –
obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 –
odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) objav-
ljamo

izrek odločbe
o hrambi Akta o ustanovitvi Združenja

občin Slovenije, ki jo je Ministrstvo za notra-
nje zadeve izdalo dne 1. 10. 2002:

1. Akt o ustanovitvi Združenja občin Slo-
venije, ki so ga sprejele 8. 10. 1998 Obči-
na Beltinci, 22. 10. 1998 Občina Borovni-
ca, 10. 11. 1998 Občina Divača, 20. 10.
1998 Občina Naklo, 12. 11. 1998 Občina
Podvelka, 3. 9. 1998 Občina Preddvor, 9.
12. 1998 Občina Rogaševci, 18. 11. 1998
Občina Starše, 18. 11. 1998 Občina Sveti
Jurij, 1. 9. 1998 Občina Vodice, 26. 2.
1999 Občina Komenda in 24. 2. 1999 Ob-
čina Žirovnica, se hrani pri Ministrstvu za
notranje zadeve.

2. Združenje občin Slovenije, s sedežem
v Vodicah, Kopitarjev trg 1, je reprezentativ-
no združenje občin.

Lastnost reprezentativnosti združenje pri-
dobi z dnem objave akta o ustanovitvi iz 1.
točke tega izreka, statuta združenja in izre-
ka te odločbe v Uradnem listu RS.

Združenje občin Slovenije je do 12. 6.
2005 dolžno izpolniti pogoje za pridobitev
lastnosti reprezentativnosti v skladu z do-
ločbo sedmega odstavka 86.a člena Zako-
na o lokalni samoupravi, sicer se mu ta la-
stnost z odločbo odvzame.

Združenje občin Slovenije

Št. 63/2002 Ob-81140
Na podlagi 105. člena Statuta IZS objav-

lja Inženirska zbornica Slovenije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:

EŠ PI
A-1027 Andreja PODLIPNIK, univ. dipl. inž. arh.
A-1028 Uroš RAZPET, univ.dipl. inž. arh.
A-1029 Alenka KRAGELJ, univ. dipl.inž. arh.
A-1030 Uroš LOKAN, univ.dipl. inž. arh.
A-1031 Mladen VUKMIROVIĆ, univ. dipl. inž.

arh.
A-1032 Milen TODOROVIĆ, univ. dipl. inž. arh.
A-1033 Aleš ŽNIDARŠIČ, univ. dipl. inž. arh.
A-1034 Aleš Borut IVANKO, univ. dipl. inž. arh.
A-1035 Alenka PUČNIK, univ. dipl. inž. arh.
A-1036 Alojzij DRAŠLER, univ. dipl. inž. arh.
A-1037 Špela HOČEVAR, univ. dipl. inž. arh.

EŠ PI
G-2063 Majda MALE, inž. grad.
G-2064 Primož KVATERNIK, univ. dipl. inž. grad.
G-2065 Mojca ŠOPAR, univ. dipl. inž. grad.
G-2066 Špela BELE ZATEŽIĆ, univ. dipl. inž.

grad.
G-2067 Rudi SEVER, inž. grad.
G-2068 Rajko IVIČ, dipl. inž. grad.
G-2069 Simon JAN, univ. dipl. inž. grad.
G-2070 Janko KAŠ, univ. dipl. inž. grad.
G-2071 Milan ŠEŠKO, univ. dipl. inž. grad.
G-2072 Jožef KLENOVŠEK, univ. dipl. inž. grad.
G-2073 Alenka BARTOLJ, univ. dipl. inž. grad.
S-1154 Štefan MIHOLIČ, inž. str.
S-1155 Jurij KOMLOŠ, inž. str.
S-1156 Jože KOZAMERNIK, univ. dipl. inž. str.
S-1157 Mitja PODGORELEC, univ. dipl. inž. str.
S-1158 Jožef GJEREK, inž. str.
S-1159 Milan NEDELJKOVIČ, inž. str.
S-1160 Andrej SVETINA, univ. dipl. inž. str.
S-1161 Tomaž SEKULIČ, univ. dipl. inž. str.
S-1162 Drago VIZOVIŠEK, inž. str.
E-1316 Aleš KNOLL, univ. dipl. inž. el.
E-1317 Andrej KULOVEC, univ. dipl. inž. el.
E-1318 Marko IVANUŠ, inž. el.
E-1319 Peter KOBAL, univ.dipl.inž. el.
E-1320 Andrej BREGAR, univ. dipl. inž. el.
E-1321 Uroš LUŽAR, univ. dipl. inž. el.
E-1322 Beno ZAKRAJŠEK, univ. dipl. inž. el.
E-1323 Tomaž SLOKAR, univ. dipl. inž. el.
E-1324 Miha BOŽIČEK, univ. dipl. inž. el.
E-1325 Ivan KERN, inž. el.
E-1326 Marko MLADOVAN, univ. dipl. inž. el.
TD0610 Leopold MORI, univ.dipl.inž. gozd.
TK0611 mag. Jože MALENŠEK, univ. dipl. inž.

kem.
R-0081 doc. dr. Mihael RIBIČIČ, univ. dipl. inž.

geol.
R-0085 Dragotin OCEPEK, univ. dipl. inž. geol.
R-0082 Zoran ANDRIĆ, univ. dipl. inž. geol.
R-0086 Jurij SKOK, univ. dipl. inž. geol.
R-0084 Branka BRAČIČ-ŽELEZNIK, univ. dipl.

inž. geol.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih in-

ženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
R- številka v matični sekciji rudarske in

geotehnološke stroke,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv,
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 63/2002 Ob-81141
Na podlagi Statuta Inženirske zbornice

Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slo-
venije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS z mirovanjem statusa
pooblaščenega inženirja.

Njihove zahteve je obravnaval upravni od-
bor in sprejel sklep, da se jim odobri miro-
vanje statusa pooblaščenega inženirja:
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ES PI

A-0561 Igor MERLIN, univ. dipl. inž. arh.
G-0007 Boris PEČENKO, univ. dipl. inž. grad.
G-0227 Ivan REBOLJ, univ. dipl. inž. grad.
G-0828 Peter ŠAVNIK, univ. dipl. inž. grad.
G-0753 mag. Barbara ŠKRABA, univ. dipl. inž.

grad.
G-0177 Irena ZORE WILLENPART, univ.

dipl. inž. grad.
S-1057 Igor ZORKO, univ. dipl. inž. str.
TK0469 Mirjam BRITOVŠEK, univ. dipl.

inž. kem. inž.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih in-

ženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv,
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 63/2002 Ob-81142

Na podlagi Statuta Inženirske zbornice
Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slo-
venije

inženirje,
ki so podali zahteve za prekinitev
mirovanje statusa pooblaščenega

inženirja:

ES PI

A-0268 Igor AJTIČ, univ. dipl. inž. arh.
A-0045 Boris PREDALIČ, univ. dipl. inž. arh.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 63/2002 Ob-81143

Na podlagi 99. in 103. člena Statuta IZS
objavlja Inženirska zbornica Slovenije

seznam inženirjev,
ki so podali lastno zahtevo za izbris iz

članstva zbornice in imenika
pooblaščenih inženirjev.

Njihove zahteve je obravnaval upravni od-
bor na seji in sprejel sklep, da se iz članstva
zbornice in imenika pooblaščenih inženirjev
izbriše na podlagi lastne zahteve naslednje
inženirje:

ES PI

A-0339 mag. Darja SLOKAN DUŠIČ, univ. dipl. inž.
arh.

E-0920 Jožef ZAJEC, univ. dipl. inž. el.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s statu-
som pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov, ur-
banistov in krajinskih arhitektov,
E – številka v matični sekciji elektro inženir-
jev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime in
priimek, strokovni naziv,

Inženirska zbornica Slovenije

Št. 63/2002 Ob-81144
Na podlagi 99. in 103. člena Statuta IZS
objavlja Inženirska zbornica Slovenije

seznam inženirjev,
ki so zaradi smrti izbrisani iz članstva

zbornice in imenika pooblaščenih
inženirjev:

ES PI

A-0320 Rajko STOŠICKY, univ. dipl. inž. arh.
G-1739 Branko MANEVSKI, univ. dipl. inž. grad.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s statu-
som pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov, ur-
banistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih in-
ženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime in
priimek, strokovni naziv,

Inženirska zbornica Slovenije

Št. 63/2002 Ob-81145
Na podlagi 7. člena Zakona o geodetski
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00), 91. člena
Statuta Inženirske zbornice Slovenije (Ur. l.
RS, št. 7/97), 15. in 40. člena (106b) spre-
memb in dopolnitev statuta Inženirske zbor-
nice Slovenije (Ur. l. RS, št. 57/00) objavlja
Inženirska zbornica Slovenije

geodete
vpisane v imenik geodetov pri IZS,

ki so že prejeli sklepe:

ES Geodet

Geo0187Andrej HUDOKLIN, univ. dipl. inž. geod.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev geodeta,
Geo – številka v matični sekciji geodetov,

Inženirska zbornica Slovenije

Št. 63/2002 Ob-81146
Na podlagi Statuta Inženirske zbornice Slo-
venije objavlja Inženirska zbornica Slovenije

Inženirje,
ki so podali zahteve za prekinitev

mirovanje statusa v posebnem imeniku
odgovornih projektantov pri IZS:

EŠ IME IN PRIIMEK

A-9093 Majda BARBARIČ, grad. tehnik

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,

PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv,

Inženirska zbornica Slovenije

Ob-81194
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,

javni sklad, Poljanska 31, Ljubljana, ki ga
po pooblastilu zastopa Meting - ŽJ, d.o.o.,
C. železarjev 8, Jesenice, razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

Poslovna stavba v dveh etažah, s projekt-
no površino 700 m2, zgrajena leta 1970, na
parc. št. 934/2 v velikosti 531 m2 in travnik
na parc. št. 934/1 v velikosti 2.157 m2, vse
na vl. št. 1853, k.o. Jesenice.

Navedene nepremičnine se prodajo
skupno in ne ločeno po delih. Kupcu bodo
lahko dane v posest in uporabo v prvem
četrtletju 2003.

Vrednost nepremičnin je 307.000 EUR,
vse v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma potrdilo o držav-
ljanstvu Republike Slovenije.

Ponudniki morajo v ponudbi navesti po-
nujeno ceno, plačilne pogoje in dejavnost,
ki jo namerava opravljati.

Vse stroške prodaje nepremičnine in pre-
nosa pravic na kupca, davke, takse in dru-
go, plača kupec.

Prispele ponudbe bo ocenila komisija.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo
ponudil višjo ceno in boljše plačilne pogoje.
Vse nepremičnine so naprodaj po načelu
“videno-kupljeno”. Ta objava ne zavezuje
prodajalca, da z najboljšim ali katerimkoli
ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.

Opcijski rok za zbiranje ponudb je 14
dni od objave.

Ponudbe morajo biti pisne in poslane na
naslov: Meting - ŽJ, d.o.o., C. železarjev 8,
4270 Jesenice, z oznako “Ponudba po raz-
pisu 11/02 - Ne odpiraj”.

Vse informacije o nepremičninah in mož-
nih terminih ogleda lahko ponudniki dobijo
na tel. 04/584-18-72.

Meting ŽJ, d.o.o. Jesenice

Št. 351-3-14/2002 Ob-81252
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Beži-

grad, objavlja na podlagi 2. točke 60. člena
Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93
in 1/96) in 159. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in
70/00) v postopku izdaje enotnega gradbe-
nega dovoljenja za gradnjo novega obrata
disperzijskih izdelkov Disperzije II v območju
urejanja industrijske cone BP 9/1 Dol pri
Ljubljani na zemljišču parcele št. 51/15 k.o.
Dol, investitorja JUB Kemična industrija, d.d.,
Dol pri Ljubljani št. 28, 1262 Dol pri Ljubljani

javno naznanilo

1. Osnutek enotnega dovoljenja za grad-
njo novega obrata za proizvodnjo disperzij-
skih izdelkov Disperzije II na zemljišču par-
cele št. 51/15 k.o. Dol pri Ljubljani z doku-
mentacijo:

– strokovno gradivo pod št. 5260, ki jo
je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod Ljub-
ljana;



Stran 7900 / Št. 96-97 / 15. 11. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– poročilo o vplivih na okolje št. 067, ki
ga je v marcu 2002 izdelal Zavod za varstvo
pri delu, d.d., Oddelek za ekologijo in toksi-
kologijo, Ljubljana in tehnična dokumenta-
cija na nivoju PGD, ki so jo izdelali:

– načrt tehnoloških naprav, napeljav in
opreme pod št. 2001-1577/CP (decem-
ber 2001), ki ga je izdelal Ib Techno, Ljub-
ljana,

– načrt Arhitekture, kanalizacije in zuna-
nje ureditve, ki ga je izdelal Arche, d.o.o.,
Ljubljana, pod št. 169/2001 (december
2001),

– načrt strojnih napeljav, naprav in opre-
me, ki ga je izdelal ESO inženiring, Ljubljana,
pod št. P-1037/S/37-01 (november 2001),

– načrt hidravličnega dvigala pod št.
2001-157/CP (november 2001),

– študija požarne varnosti (november
2001) z dodatkom.

Vsa navedena dokumentacija bo javno
predstavljena oziroma dana na vpogled in
seznanitev v spominski sobi Upravne stavbe
JUB d.d., Dol pri Ljubljani št. 28, 1262 Dol
pri Ljubljani, od 18. 11. 2002 do 2. 12.
2002 med 8. in 14. uro.

2. Javna obravnava z zaslišanjem investi-
torja družbe JUB d.d., Dol pri Ljubljani št.
28, 1262 Dol pri Ljubljani, bo opravljena
dne 4. 12. 2002 ob 12. uri v sejni dvorani
Občine Dol pri Ljubljani, Dol 1, ob 10. uri.

3. Mnenja in pripombe se lahko vpišejo
v knjigo pripomb, ki se v času javne pred-
stavitve nahajajo v spominski sobi Upravne
stavbe JUB, d.d. Dol pri Ljubljani, ali pa se v
pisni obliki posreduje Upravni enoti Ljublja-
na, Izpostava Bežigrad, Linhartova 13, Ljub-
ljana do konca javne predstavitve, kakor tu-
di podajo na zapisnik, na javni obravnavi.

4. V navedenem poročilu o vplivih na
okolje je označeno vplivno območje hrupa
na zemljiščih v coni BP 9/1, ki se nanaša
na parcele 51/15, 52/3, 52/4, 52/1,
51/7, 51/5 k.o. Dol. Vse parcele so v lasti
družbe JUB d.d., Dol pri Ljubljani in družbe
Commerce d.d., Einspielerjeva 6, Ljublja-
na, kot solastnice zemljišča v coni BP 9/1.

5. Povzetek s sklepno oceno sprejemlji-
vosti posega

Investitor namerava na zemljišču parc.
št. 51/15, k.o. Dol, postaviti nov obrat pro-
izvodnje disperzijskih izdelkov na vodni
osnovi.

Namen poročila o vplivih na okolje je
evidentirati vse možne vplive, ki jih bo nova
proizvodnja imela na okolje, jih oceniti s
stališča varovanja okolja in zahtev okoljske
zakonodaje, podati predloga za zmanjšanje
negativnih vplivov in ugotoviti sprejemljivost
posega na izbrani lokaciji za okolje.

V sklepni oceni sprejemljivosti posega
predpostavljamo, da bo investitor upošteval
vse veljavne predpise in normativne zahteve
glede obremenjevanja okolja ter predlaga-
ne omilitvene in zaščitne ukrepe, ki jih mora
izvesti pred izdajo uporabnega dovoljenja.
Na osnovi ocene obstoječega stanja okolja
na obravnavani lokaciji in na širšem obmo-
čju, znanih podatkov o nameravanem pose-
gu, ocene vplivov nameravanega posega
na posamezne sestavine okolja in veljavnih
normativnih zahtev, ugotavljamo, da:

– se kvaliteta zraka na obravnavanem ob-
močju zaradi delovanja predvidene opreme
ne bo poslabšala,

– ne bo vpliva na temeljno strukturo tal
in ne bo prihajalo do čezmernega onesna-
ževanja tal in vode,

– ne bodo presežene mejne vrednosti
ravni hrupa, ki veljajo za obravnavano ob-
močje,

– odpadki in nevarni odpadki, ki bodo
nastajali v času gradnje in same dejavnosti,
ne bodo imeli večjih negativnih vplivov na
okolje zaradi ustreznega ravnanja z njimi,

– nameravani poseg ne bo ogrožal ob-
stoja rastlinskih in živalskih vrst ali popula-
cij, območje pa ni zaščiteno v smislu varstva
narave ali kulturne dediščine,

– bo vpliv na krajinske in vidne značilno-
sti prostora sicer prisoten, vendar glede svo-
je velikosti in glede na namembnost prosto-
ra sprejemljiv.

Na podlagi navedenega ocenjujemo na-
meravani poseg kot sprejemljiv z vidika
obremenitev in sprememb okolja, ker ne bo
presežena dopustna stopnja v nobenem
segmentu obremenjevanja okolja. Vpliv pa
ocenjujemo z 1 (neznaten vpliv).

6. Opis in ocena pričakovanih vplivov na
okolje

6.1. Zrak
Osnovni predpis za oceno onesnaženo-

sti zraka v spodnjih plasteh atmosfere je
Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih emi-
sijskih vrednostih snovi v zraku (Ur. l. RS,
št. 73/94) za emisije snovi v zrak pa Ured-
ba o emisijah snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 73/94,
68/96) in Uredba o emisiji snovi v zrak iz
kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 73/94).

Na območju nameravanega posega v
okolje je kakovost zraka sorazmerno dobra,
emisijske mejne vrednosti snovi v zraku ni-
so prekoračene. Okolje je občasno obre-
menjeno zaradi emisij neprijetnih vonjav (bi-
ološka čistilna naprava), ki pa s stališča va-
rovanja zdravja prebivalstva niso kritične.
Načrtovana proizvodnja bo onesnaževala
zrak z emisijami snovi, ki bodo nastajale pri
povečanem zgorevanju lahkega kurilnega
olja v kurilni napravi in prahu iz novih izpu-
stov iz proizvodnje, ki bodo popolnoma av-
tomatizirana in vodena preko centralnega
filtra najmodernejše tehnologije.

Ocenjujemo, da predpisane emisijske
mejne vrednosti na izpustih iz tehnologije
ne bodo prekoračene, prav tako predvide-
na tehnologija ne bo povzročila opaznega
poslabšanja kakovosti zraka v okolju.

Poseg z vidika sprememb kakovosti zra-
ka ocenjujemo kot sprejemljiv, skupni vpliv
vseh dejavnikov onesnaževanja zraka, tako
v času gradnje, kot tudi v času obratovanja
pa ocenjujemo z 1 (zmeren vpliv).

6.2. Tla
Spremembam in vplivom posega na tla

se predvsem v fazi gradnje ne bo mogoče
izogniti, vendar gre pri tem posegu za relativ-
no majhne površine in zato tudi gradbena
dela ne bodo zelo obsežna. Ob upoštevanju
ukrepov takojšnje sanacije morebitnih razlitij
olj ali naftnih derivatov v fazi zemeljskih del,
bo vpliv med gradnjo sprejemljiv, po začetku
obratovanja pa je zasnova tehnologije taka,
da do onesnaževanja tal ne bo prihajalo.

Poseg je zato z vidika onesnaževanja tal
tako med gradnjo kot tudi med obratova-
njem sprejemljiv in skupni vpliv ocenjujemo
z 1 (neznaten vpliv).

6.3. Vode
Za vrednotenje vplivov na vode so upoš-

tevane zahteve, ki jih določata predpisa:
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvaja-
nju odpadnih voda iz virov onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 35/96).

V času gradnje bi bilo možno onesnaže-
nje podtalnice v primeru večjega razlitja go-
riv ali olj, vendar je verjetnost za tak dogo-
dek zelo majhna, če pa do kakršnihkoli raz-
litij pride, je potreben takojšnji odvoz one-
snažene zemlje.

Pri novi proizvodnji bodo stalne odpadne
vode, ki bodo čiščene po preverjenih siste-
mih obdelave v že obstoječih napravah.

Meteorne vode z utrjenih površin bodo
speljane v kanalizacijo preko vsedalnikov in
lovilcev olj.

Poseg je zato z vidika onesnaževanja vo-
da tako med gradnjo kot tudi med obratova-
njem sprejemljiv, če bo kvaliteta tehnološke
odpadne vode, ki odteka v skladu s citirano
odredbo in v tem primeru skupni vpliv oce-
njujemo z 2 (zmeren vpliv).

6.4. Hrup
Za vrednotenje vplivov na hrup v okolju

so upoštevane zahteve Uredbe o hrupu v
naravnem in bivalnem okolju (Ur. l. RS, št.
45/96 in 66/96) in razvrstitev območja to-
varne v območje IV. stopnje varovanja pred
hrupom, okoliška stanovanjska naselja pa v
območje s III. stopnjo varovanja pred hru-
pom.

Zaradi same lokacije znotraj tovarniške-
ga kompleksa in umeščenosti med že ob-
stoječe hale bo okolica relativno dobro za-
varovana pred hrupom med gradnjo. V fazi
obratovanja bodo hrupni viri ventilacijski si-
stemi in promet. Ocenjujemo, da se nivo
hrupa v okolju na parcelni meji po začetku
obratovanja nove proizvodnje ne bo preko-
merno povišal (IV. območje in da vpliv hru-
pa na meji med IV. in III. območjem zaradi
oddaljenosti ne bo presegal nivoja III. ob-
močja).

Poseg je zato z vidika varovanja okolja
pred hrupom tako med gradnjo kot tudi med
obratovanjem sprejemljiv in skupni vpliv po-
sega med gradnjo in po začetku obratova-
nja ocenjujemo z 2 (zmeren vpliv).

6.5. Odpadki
Za vrednotenje vplivov odpadkov na oko-

lje smo upoštevali dva predpisa: Pravilnik o
ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98) in
Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur. l. RS,
št. 5/00).

Predvideno je, da bo nastajalo okrog
150 ton odpadkov. Ob primernem ravnanju
z odpadnimi snovmi – reciklaža in prevzem
ostalih odpadkov od pooblaščene organi-
zacije, negativnih vplivov na okolje zaradi
emisij odpadkov ne bo.

Poseg je zato z vidika varovanja okolja
tako med gradnjo kot tudi med obratova-
njem sprejemljiv in skupni vpliv posega med
gradnjo in po začetku obratovanja linije oce-
njujemo z 1 (neznaten vpliv).

7. Skupna ocena
Izdelovalec poročila PVO ocenjuje, da je

nameravana gradnja novega obrata disper-
zij II. z zunanjo ureditvijo v okviru navedene-
ga in ob upoštevanju zakonskih predpisov z
vidika varstva okolja sprejemljiva.

Upravna enota Ljubljana
Izpostava Bežigrad
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-12/2002-7 Ob-80947
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževa-

nja in znanosti Slovenije – Osnovne šole
Bičevje, Splitska 13, Ljubljana, sprejeta
dne 7. 5. 2002, matična številka 1156675,
se hranijo v Upravni enoti Ljubljana, Izposta-
va Vič Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 157, dne
4. 10. 2002.

Št. 028-4/2002-2 Ob-81180
Upravna enota Črnomelj, Oddelek za ob-

čo upravo, druge upravne naloge in skupne
zadeve z dne 6. 11. 2002 preneha hraniti
Pravila Sindikata kovinske in elektro in-
dustrije Slovenije - SKEI, LESO Črno-
melj, d.d., Črnomelj, vpisana v evidenco
statutov sindikatov.

Sklepi o privatizaciji

Ob-81244
Na podlagi 16. in 17. člena, v zvezi z

drugim odstavkom 13. člena Zakona o za-
ključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe
(Uradni list RS, št. 30/98) - v nadaljevanju:
Zakon, ter 207. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99 in 70/00) - v nadaljevanju: ZUP, ter
točke 15.2. Statuta Slovenske razvojne
družbe izdaja Slovenska razvojna družba
d.d. v likvidaciji - v nadaljevanju: SRD

sklep o privatizaciji
družbe Holding IMV d.o.o. Novo mesto

1. V družbi Holding IMV, Industrija mo-
tornih vozil, d.o.o., Skalickega 1, Novo me-
sto, matična številka: 5042518, dejavnost:
pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje, razi-
skovanje trga in javnega mnenja, podjetni-
ško svetovanje ter dejavnost holdingov, SRD
izvede privatizacijo poslovnega deleža v no-
minalni višini 1.064,686.800 SIT, kar pred-
stavlja 20% v osnovnem kapitalu družbe.

2. Poslovni delež v nominalni višini
4.258,747.200 SIT, kar predstavlja 80%
osnovnega kapitala družbe, je bil prodan
pooblaščenim investicijskim družbam.

3. Privatizacija se izvede na naslednji na-
čin:

3.1. Poslovni delež v višini
1.064,686.800 SIT, kar predstavlja 100%
od poslovnega deleža iz 1. točke izreka
tega sklepa, SRD ponudi upravičencem iz
interne razdelitve.

4. Vplačilo kupnine iz 3.1. točke - inter-
na razdelitev, se izvrši z lastniškimi certifika-
ti oziroma potrdili za manj izplačane neto
osnovne plače.

5. Prodajna cena poslovnih deležev iz
3.1. točke izreka tega sklepa v nominalni
vrednosti 14.000 SIT znaša 14.920 SIT.

6. Poslovni delež, ki je predmet privati-
zacije, daje imetniku naslednja upravičenja:

– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,

– pravico do udeležbe na dobičku, ki je
namenjen za izplačilo družbenikov v sora-
zmerju z višino poslovnega deleža,

– pravico do ustreznega dela preostale-
ga premoženja v primeru likvidacije ali ste-
čaja družbe.

Slovenska razvojna družba, d.d. -
v likvidaciji

predsednik nadzornega sveta
Izidor Rejc

Objave gospodarskih
družb

Obvestilo
delničarjem INTES, d.d.

Ob-81169
Uprava družbe INTES, d.d., v skladu z

določili 62. in 66. člena Zakona o trgu vre-
dnostnih papirjev obvešča delničarje, da bo
na skupščini družbe, ki bo sklicana za torek
17. 12. 2002 ob 11. uri, predlagala v obrav-
navo in sprejem predlog sklepov za pripoji-
tev družbe Žito Mlini d.o.o. k družbi INTES
Mlin in testenine d.d.

Uprava družbe INTES, d.d, je predložila
pristojnemu Okrožnemu sodišču v Maribo-
ru, dne 19. 7. 2002 pogodbo o pripojitvi in
dne 13. 11. 2002 dodatek k tej pogodbi ki
ju je pred tem pregledal nadzorni svet dru-
žbe in pripojitveni revizor.

Na sedežu družbe INTES, d.d., Meljska
cesta 19, bo od dne sklica skupščine dru-
žbe 15. 11. 2002 do dne 17. 12. 2002
med 9. in 12. uro, na razpolago naslednje
gradivo: pogodba o pripojitvi, anex k po-
godbi o pripojitvi, letni obračun in poročilo
o stanju družbe INTES, d.d., in družbe Žito
Mlini, d.o.o., za poslovno leto 2000, 1999,
revidirano letno poročilo družbe INTES,
d.d., in družbe Žito Mlini, d.d., za leto 2001,
revizijsko poročilo o pregledu računovod-
skih izkazov za obdobje od 1. 1. do 30. 6.
2002 za obe družbi, poročilo uprav nave-
denih družb o pripojitvi in dodatka k temu
poročilu, revizijsko poročilo o pripojitvi in
dodatka k temu poročilu, poročilo nadzor-
nega sveta družbe INTES, d.d. in dodatka k
temu poročilu, v skladu s 516. členom ZGD.

Vsakemu delničarju, ki bo upravi posre-
doval pisno zahtevo za dostavo prepisa li-
stin iz prejšnjega odstavka, bo uprava naj-
kasneje naslednji delovni dan zagotovila
brezplačen prepis teh listin, v skladu z dolo-
čili četrtega odstavka 516. člena ZGD.

INTES Mlin in testenine, d.d., Maribor
uprava

Janez Klenovšek

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-81072
Uprava družbe Mlinostroj d.d. Domžale,

Študljanska c. 5 objavlja, da je skupščina

družbe dne 6. 11. 2002 sprejela naslednji
sklep:

Osnovni kapital družbe, ki znaša
150,452.000 SIT se zmanjša za
67,126.000 SIT.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede
z umikom 67.126 lastnih delnic družbe. Pla-
čilo kupnine za pridobitev 67.126 lastnih del-
nic se bo izvršilo potem, ko bo od objave
vpisa skupščinskega sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala v sodni register poteklo 6
mesecev in ko bo upnikom, ki se bodo v tem
roku javili, zagotovljeno poplačilo ali zavarova-
nje. Uprava v roku 15 dni po objavi sklepa
skupščine o tem obvesti upnike in jih obvesti
o njihovih pravicah, ki jih imajo po zakonu.
Osnovni kapital je zmanjšan z dnem vpisa te-
ga skupščinskega sklepa v sodni register.

Upnikom družbe, ki bodo v šestih mese-
cih po objavi prijavili svoje terjatve, bo druž-
ba dala zavarovanje, koliko ne bi mogli biti
poplačani.

Mlinostroj d.d. Domžale
uprava

Ob-81128
V skladu s 454. členom Zakona o gos-

podarskih družbah in na podlagi sklepa usta-
novitelja družbe z dne 7. 11. 2002 družba
Kovinotehna, d.o.o., Celje, Mariborska 7,
3000 Celje, objavlja

sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala.

Osnovni kapital družbe v znesku
4.652,459.000 SIT se zaradi zmanjšanega
obsega poslovanja in vrste poslov, ki jih
družba opravlja pri opravljanju svoje dejav-
nosti ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri
opravljanju teh poslov zmanjša za
4.647,459.000 SIT in po zmanjšanju znaša
5,000.000 SIT.

Direktorica družbe poziva upnike, da se
zglasijo na sedežu družbe in izjavijo, ali so-
glašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Kovinotehna, d.o.o., Celje
direktorica

Marta Bertoncelj

Ob-81250
Uprava družbe Kompas Hoteli Bled, d.d.,

Cankarjeva 2, Bled, vpisane v sodni regi-
ster Okrožnega sodišča v Kranju pod št. vl.
1/931/00 (v nadaljevanju – Družba), je na
podlagi določil členov 328, 329 in 330 Za-
kona o gospodarskih družbah, na podlagi
določila 33. člena statuta družbe ter na pod-
lagi danega pooblastila skupščine Družbe
upravi za povečanje osnovnega kapitala
(odobreni kapital), vpisanega v sodni regi-
ster s sklepom opr. št. Srg 1131/2002 z
dne 24. 9. 2002, sprejela

s k l e p
I. Osnovni kapital Družbe, vpisan v sodni

register v višini 357,924.000 SIT, se pove-
ča za znesek 178,476.000 SIT (odobreni
kapital), tako da bo osnovni kapital po izve-
denem povečanju znašal 536,400.000 SIT.

II. Osnovni kapital se poveča z izdajo no-
vih navadnih delnic Družbe, in sicer 44.619
novih navadnih delnic, vsaka v nominalnem
znesku 4.000 SIT.

III. Emisijski znesek (vplačilo) posamez-
ne nove delnice znaša 6.300 SIT, emisijski
znesek vseh novih delnic povečanega
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osnovnega kapitala znaša 281,099.700
SIT, pri čemer so nove delnice lahko vpla-
čane zgolj in samo v denarju.

IV. Dosedanji oziroma obstoječi delničar-
ji Družbe imajo v sorazmerju z njihovimi do-
sedanjimi deleži v osnovnem kapitalu Dru-
žbe prednostno pravico do vpisa novih del-
nic, pri čemer lahko svojo prednostno pra-
vico do vpisa novih delnic izkoristijo v roku
15 dni od dneva objave tega sklepa in pozi-
va delničarjem v Uradnem listu RS.

Po izteku roka obstoječim oziroma do-
sedanjim delničarjem Družbe za prednostni
vpis novih delnic povečanega osnovnega
kapitala, lahko delnice vpisujejo tretje ose-
be oziroma delničarji Družbe v zneskih, ki
presegajo njihov dosedanji sorazmerni de-
lež v osnovnem kapitalu družbe.

Ta sklep ter poziv obstoječim oziroma
dosedanjim delničarjem za prednostni vpis
novih delnic se objavi v Uradnem listu RS.

V. Kolikor do dne 31. 1. 2003 niso vpi-
sane vse nove delnice povečanega osnov-
nega kapitala se šteje, da vpis delnic in
povečanje osnovnega kapitala (odobreni ka-
pital) ni bilo uspešno izvedeno.

VI. Ta sklep velja, kolikor k sklepu poda
svoje soglasje nadzorni svet družbe.

Kompas Hoteli Bled, d.d.,
uprava družbe

direktor Luka Tatić

Ob-81251
Uprava družbe Kompas Hoteli Bled, d.d.,

na podlagi sklepa uprave o povečanju osnov-
nega kapitala družbe na način odobrenega
kapitala z dne 4. 11. 2002 in soglasja nad-
zornega sveta k sklepu o povečanju osnov-
nega kapitala z dne 6. 11. 2002 ter 313.
člena Zakona o gospodarskih družbah pozi-
va vse dosedanje oziroma obstoječe delni-
čarje družbe Kompas Hoteli Bled, d.d., Can-
karjeva 2, Bled, da v roku 15 dni od dneva
objave tega poziva v Uradnem listu RS, izko-
ristijo svojo prednostno pravico do vpisa no-
vih delnic v postopku povečanja osnovnega
kapitala družbe, na način odobrenega kapi-
tala, skladno sklepu uprave o povečanju
osnovnega kapitala, pri čemer lahko to svojo
pravico do vpisa novih delnic izkoristijo v so-
razmerju z njihovimi dosedanjimi deleži v
osnovnem kapitalu družbe.

Dosedanji oziroma obstoječi delničarji
družbe vpis novih delnic izvršijo pri upravi
družbe, na sedežu Cankarjeva 2, Bled.

Kompas Hoteli Bled, d.d.,
uprava družbe

direktor Luka Tatić

Sklici skupščin

Preklic

Ob-80991
Uprava delniške družbe Iskra-Stikalni

elementi, industrija stikalnih in zaščitnih ele-
mentov d.d., Dobrepolje, Predstruge 29,
preklicuje sklic 6. skupščine 18. 11. 2002,
katere sklic je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 88, z dne 18. 10. 2002.

Iskra Stikalni elementi d.d.
uprava

mag. Milan Klemenčič

Ob-80932
Na podlagi 6/3. točke Statuta družbe

Tovarna meril Kovine, proizvodnja kovinskih
meril, d.d., Slovenj Gradec in v skladu z
določbami Zakona o gospodarskih družbah,
sklicujem

7. sejo skupščine
Tovarne meril Kovine, d.d.,

ki bo dne 18. 12. 2002 ob 13. uri na
sedežu družbe Slovenj Gradec, Pameče
153.

Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Za predsednika skupščine se imenu-

je Niko Pušnik, za preštevalki glasov se ime-
nujeta Jeseničnik Barbara in Jana Toš. Seji
bo prisostvovala notarka Sonja Kralj iz Slo-
venj Gradca.

2. Sprejem sprememb in dopolnitev Sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta družbe se sprejmejo spre-
membe in dopolnitve statuta družbe. Potrdi
se čistopis statuta družbe.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o pregledu letnega poročila za leto
2001.

Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pisnim poročilom nadzornega sve-
ta družbe z dne 24. 10. 2002, ki se nanaša
na preveritev letnega poročila in predloga
za delitev dobička za leto 2001.

4. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička in podelitvi razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega sve-

ta se bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2001 znaša 86,031.386,59 SIT in
je sestavljen iz čistega dobička leta 2001 v
višini 32,083.573,44 SIT in iz revalorizira-
nega prenesenega dobička iz preteklih let v
višini 53,947.813,15 SIT, uporabi za na-
slednje namene:

– 2,000.000 SIT za nagrado upravi,
– 1,600.000 SIT za nagrade delavcem

s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– 500.000 SIT za nagrade članom NS,
o uporabi preostalega dobička v višini

81,931.386,59 SIT bo odločeno v prihod-
njih poslovnih letih.

2. Na predlog uprave in nadzornega sve-
ta se podeli razrešnica upravi-direktorju dru-
žbe in celotnemu nadzornemu svetu za po-
slovanje iz leta 2001.

5. Imenovanje revizorja delniške družbe
za revidiranje računovodskih izkazov za po-
slovno leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja računovodskih izkazov
za poslovno leto 2002 imenuje Contura re-
vizijska družba d.o.o., Celovška cesta 150,
1000 Ljubljana.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja po-
oblastitvenega razmerja shranjeno na sede-
žu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini

Pravico udeležbe na skupščini imajo del-
ničarji, ki so vpisani v delniško knjigo vsaj
10 dni pred dnem skupščine, oziroma nji-
hovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo
udeležbo na skupščini prijavijo osebno ali
pisno s priporočeno pošiljko, najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.

Gradivo
Gradivo za skupščino, s predlogom spre-

memb in dopolnitev statuta družbe in letnim
poročilom, bo na vpogled vsak delovni dan
v tajništvu družbe od 12. do 15. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica. Če skupščina
ob napovedani uri ne bo sklepčna, nastopi
polurni odmor, po katerem se skupščina
zopet sestane. V tem primeru je skupščina
sklepčna, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Tovarna meril Kovine, d.d.
uprava

Rudolf-Franc Verovnik, inž.

Ob-80934
Na podlagi Statuta delniške družbe To-

tra tekstil d.d., Trpinčeva 39, 1000 Ljub-
ljana, sklicuje uprava družbe

7. redno sejo skupščine,
ki bo v sredo, 18. 12. 2002 ob 13. uri

na sedežu družbe v Ljubljani, Trpinčeva 39.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev predsednika in dveh prešte-
valcev glasov.

Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-
sednico skupščine Valerijo Boh in za preš-
tevalca glasov Natašo Peterman in Bojana
Vrščaja. Skupščini prisostvuje notarka Lo-
košek Majda.

2. Obravnava poročila o poslovanju v
letu 2001.

Predlog sklepa: skupščina se obvesti o
sprejetju poslovnega poročila za leto 2001
s strani nadzornega sveta.

3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala dru-
žbe z umikom lastnih delnic.

Predlog sklepa: dosedanji osnovni kapi-
tal, ki znaša 312,464.000 SIT se zmanjša
za 206,595.000 SIT, to je na 105,869.000
SIT. Znižanje osnovnega kapitala je poeno-
stavljeno, tako da se izvede z umikom
206.595 lastnih delnic.

5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: po predlogu uprave se

spremenijo določbe statuta. Nadzorni svet
se pooblasti za izdelavo čistopisa statuta.

Pravica udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in glasu-

jejo vsi delničarji, njihovi zakoniti zasto-
pniki ali njihovi pooblaščenci, katerih pi-
sna prijava na skupščino prispe na sedež
družbe najkasneje tri delovne dni pred za-
sedanjem skupščine, zaradi vzpostavitve
evidenc in prevzema glasovnic pa prosi-
mo, da se delničarji, njihovi zakoniti za-
stopniki oziroma pooblaščenci zasedanja
udeležijo najmanj eno uro pred začetkom
seje skupščine.
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Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja vsaj petnajst odstotkov osnovnega
kapitala. Če skupčina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 14. uri, na mestu prvega sklica. Skup-
ščina bo v tem primeru veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za skupščino bo delničarjem na
voljo na sedežu družbe, Trpinčeva 39, Ljub-
ljana, od dneva sklica naprej vsak delavnik
med 9. in 12. uro, v upravi družbe.

Totra tekstil d.d.
uprava

Matija Dobnik

Ob-80974
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v

Celju, opr. št. Ng-3/2002 z dne 6. 9. 2002,
PID Maksima 1 d.d. Ljubljana, Trg republi-
ke 3, kot delničar družbe Elektronika Vele-
nje, d.d. Velenje, Štrbenkova 10, sklicuje

skupščino družbe
Elektronika Velenje, d.d. Velenje,

Štrbenkova 10,
ki bo dne 16. 12. 2002 ob 11. uri v

poslovnih prostorih družbe v Velenju, Štr-
benkova 10, z naslednjim dnevnim redom:

1. Ugotovitev sklepčnosti in imenovanje
organov skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli odvetnik Dušan Kecman iz
Ljubljane. Seji prisostvuje vabljeni notar Mi-
ro Košak iz Ljubljane.

2. Imenovanje posebnega revizorja po
67. členu ZPRE.

Predlog sklepa: za posebnega revizorja
po čl. 67 ZPRE zaradi preveritve vodenja
posameznih poslov v zadnjih petih letih se
imenuje revizorska hiša Plus revizija, d.o.o.
Ljubljana, Bežigrad.

3. Poročilo uprave o kapitalski ustrezno-
sti, likvidnosti in solventnosti po Zakonu o
finančnem poslovanju podjetij.

Predlog sklepa: informacija se vzame na
znanje.

4. Obravnava poročila nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: vzame se na znanje po-
ročilo nadzornega sveta o:

– poteku poslov in prometa s povezani-
mi osebami,

– poteku poslov in prometa s kupci in
dobavitelji z vidika ocene obstoja transfer-
nih cen,

– poslih, ki lahko pomembno vplivajo na
donosnost in plačilno sposobnost družbe.

5. Obravnava odgovornosti uprave in gla-
sovanje o zaupnici.

Predlog sklepa: skupščina upravi izreka
nezaupnico.

6. Odpoklic in izvolitev članov nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: odpokličejo se člani
nadzornega sveta: Dina Dattani, M. Sasi,
mag. Janko Arah in TPG Nambiar.

Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo
interese delničarjev, se izvolijo: mag. Estela
Cetin Turk, Karmen Cerar, Andrej Laznik in
Dušan Kecman.

Gradivo k 3. in 4. točki bo pod pogojem,
da ga bosta uprava in nadzorni svet pripravi-
la, delničarjem na vpogled na sedežu dru-
žbe v sektorju splošnih in kadrovskih zadev

vsak dan od 9. do 15. ure od dneva sklica
do vključno dneva zasedanja skupščine.

V primeru, da bi katerikoli delničar uve-
ljavljal določilo 36. člena statuta o sklep-
čnosti z najmanj 50% udeležbo osnovnega
kapitala družbe in skupščina na podlagi te-
ga določila ne bi bila sklepčna ob napove-
dani uri, se skliče ponovno zasedanje na isti
dan, t.j. dan prvega sklica, ob 11.30, ko je
skupščina sklepčna ne glede na udeležbo.

Po pooblastilu sodišča:
PID Maksima 1 d.d.

Ljubljana

Ob-80975
Na podlagi točke 7.c Statuta delniške

družbe Kovinska Bled, d.d., sklicujem

8. zasedanje skupščine
delniške družbe Kovinska Bled, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 16. decembra 2002
ob 16.30, na sedežu družbe na Bledu, Se-
liška c. 4b, z naslednjim dnevni redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev predsednika in ugotavljanje
prisotnosti notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
potrdi se predsednik skupščine in ugotovi
se prisotnost notarja.

2. Letno poročilo o poslovanju za leto
2001 in poročilo nadzornega sveta o let-
nem poročilu družbe za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave in nadzornega sve-
ta za leto 2001.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2001. Bilančni
dobiček po stanju 31. 12. 2001 znaša
13,330.464,47 SIT. Bilančni dobiček je
oblikovan iz prenesenega čistega dobička
prejšnjih let v znesku 10,461.449,38 SIT in
čistega poslovnega izida obračunskega ob-
dobja 2001 v višini 2,869.015,89 SIT.

Predlog sklepa: ugotovljeni bilančni do-
biček v višini 13,330.464,47 SIT se neraz-
porejen prenese v naslednje poslovno leto.

4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: upravi družbe in članom
nadzornega sveta Kovinska Bled, d.d. se
podeljuje razrešnica za poslovno leto 2001.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če svojo
udeležbo na skupščino pisno prijavijo dru-
žbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem skup-
ščine. Pravočasno prijavljeni delničar, nje-
gov pooblaščenec ali zastopnik se mora pol
ure pred začetkom skupščine izkazati z ose-
bnim dokumentom.

Vsa gradiva in besedila predlogov skle-
pov o katerih bo skupščina odločala, so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delavnik med 8. in 11. uro.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
pismeno obrazloženi in vloženi v roku 7 dni
po sklicu skupščine pri upravi družbe.

Če skupščina na osmem zasedanju ne
doseže sklepčnosti, se bo skupščina pono-
vila (drugi sklic) isti dan, to je 16. 12. 2002,
ob 17.30, v istih prostorih, z istim dnevnim
redom. Na njej se bo veljavno odločalo ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Kovinska Bled, d.d.
uprava

Ob-80979
Na podlagi točke »šestič« Statuta delni-

ške družbe Oniks d.d. Jesenice in 283.
člena Zakona o gospodarskih družbah, skli-
cuje uprava družbe

10. sejo skupščine
delniške družbe Oniks d.d. Jesenice,

Spodnji Plavž 6,
ki bo 16. decembra 2002 ob 12. uri v

sejni sobi na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za

predsednika skupščine imenuje Gregor Ko-
zamernik, za preštevalca glasov Marina Ga-
brovšek in Jožica Klinar.

Skupščini bo prisostvovala notarka Na-
da Svetina.

3. Obravnava in sprejem dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom lastnih delnic.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
Oniks d.d. Jesenice, ki znaša 435,895.000
SIT, se v skladu z drugo alineo tretjega od-
stavka 356. člena ZGD zmanjša za
46,240.000 SIT z umikom 46.240 že od-
kupljenih lastnih delnic, nominiranih na
1.000 SIT tako, da po zmanjšanju osnovni
kapital družbe znaša 389,655.000 SIT in je
razdeljen na 389.655 navadnih, imenskih
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.

Zmanjšanje osnovnega kapitala po tem
sklepu se izvede zaradi prilagoditve višine
kapitala obsegu poslovanja družbe.

Umik delnic družbe se izvede v breme
bilančnega dobička iz leta 1999 v višini
243,124.717,20 SIT.

Uprava po vpisu zmanjšanja osnovnega
kapitala družbe s sklepom razveljavi 46.240
umaknjenih delnic in izda nalog za izbris
delnic iz delniške knjige.

Nadzorni svet družbe se pooblasti za
uskladitev besedila statuta s sklepom o zma-
njšanju osnovnega kapitala.

5. Pooblastilo upravi o pridobivanju in
odsvajanju lastnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo Oniks d.d. Jesenice za dobo 18
mesecev od dneva sprejetja tega sklepa
dalje za nakup lastnih delnic, katerih skupni
znesek ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala družbe. Uprava pridobiva in odsva-
ja lastne delnice na neorganiziranem trgu
po trenutni tržni ceni.

Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne
delnice za namene, opredeljene v 240. čle-
nu ZGD.

Skupščina pooblašča upravo družbe, da
pri odsvojitvi lastnih delnic izključi predno-
stno pravico obstoječim delničarjem.

Skupščina pooblašča upravo, da lah-
ko lastne delnice umakne brez nadalnje-
ga sklepanja o zmanjšanju osnovnega ka-
pitala.

Gradivo in nasprotni predlogi
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, vsak delovni dan od objave sklica,
od 8. do 12. ure.
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Razumno utemeljeni nasprotni predlogi
delničarjev, posredovani upravi družbe v pi-
sni obliki najpozneje v 7 dneh po objavi
tega sklica, bodo objavljeni na enak način
kot ta objava, razen v primerih iz drugega in
tretjega odstavka 288. člena Zakona o go-
spodarskih družbah.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice imajo tisti delni-
čarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave in so vpisani v delniški knjigi KDD po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt 1 uro pred začetkom seje. Udeležen-
ce prosimo, da ob prihodu prijavijo udele-
žbo, podpišejo seznam prisotnih delničar-
jev, pooblaščencev oziroma zastopnikov.

Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas. Sklepi se sprejemajo z navadno
večino oddanih glasov.

Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri v istem prostoru. Skupščina bo v
tem primeru veljavno sklepala in odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala družbe.

Oniks d.d. Jesenice
uprava družbe

Ob-81059
Uprava družbe Domplan Investa d.d.

Kranj, na podlagi 283. člena Zakona o go-
spodarskih družbah in 6. člena statuta dru-
žbe sklicuje

3. skupščino
družbe Domplan Investa d.d. Kranj,

Bleiweisova 14,
ki bo dne 17. 12. 2002 ob 14. uri v

sejni sobi Zavarovalnice Triglav na Bleiwei-
sovi c. 20 v Kranju.

Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev predsednika in dveh preš-
tevalcev glasov.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Za predsednico skupščine se izvoli Ta-
tjana Sajovec, za preštevalca glasov pa Aleš
Gorjanc in Gabrijela Rizner.

Seji skupščine bo prisostvovala vabljena
notarka Duša Trobec Bučan.

2. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be Statuta družbe Domplan Investa d.d.
Kranj v predloženem besedilu. Skupščina
pooblašča upravo, da skupaj z notarjem pri-
pravi prečiščeno besedilo Statuta družbe
Domplan Investa d.d. Kranj upoštevajoč dne
17. 12. 2002 sprejete spremembe.

3. Pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe Dom-

plan Investa, d.d., pooblašča upravo dru-
žbe Domplan Investa, d.d., da v roku 18
mesecev od dneva sprejema tega sklepa
permanentno kupuje lastne delnice po ce-

ni, ki ne bo nižja od 1 SIT in ne bo višja od
trikratnika knjigovodske vrednosti delnice iz-
računane iz kapitala.

Skupni nominalni znesek pridobljenih la-
stnih delnic ne sme preseči 10% osnovne-
ga kapitala družbe Domplan Investa d.d.

Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih del-
nic, ki jih družba pridobi na podlagi tega
pooblastila, je prednostna pravica obstoje-
čih delničarjev izključena.

Uprava je pooblaščena na podlagi tega
pooblastila lastne delnice umakniti brez na-
daljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju
osnovnega kapitala.

4. Predstavitev letnega poročila za po-
slovno leto, ki se je končalo 31. 8. 2002 z
mnenjem revizorja in pisnega poročila nad-
zornega sveta k letnemu poročilu.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
sprejetim letnim poročilom za poslovno le-
to, ki se je končalo 31. 8. 2002 z mnenjem
revizorja ter poročilom nadzornega sveta k
letnemu poročilu, ki ga je nadzorni svet se-
stavil skladno z določili 274. člena ZGD.

5. Uporaba bilančnega dobička poslov-
nega leta, ki se je končalo 31. 8. 2002 ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za omenjeno poslovno leto.

Predlog sklepa: višina bilančnega dobič-
ka po stanju 31. 8. 2002 znaša
78,510.360,61 SIT. Bilančni dobiček je se-
stavljen iz prenesenega dobička iz prejšnjih
let v višini 34,489.177,19 SIT, splošnega
prevrednotevalnega popravka prenesenega
dobička prejšnjih let v znesku 728.105,97
SIT in čistega dobička poslovnega leta, ki
se je končalo 31. 8. 2002 v višini
43,293.077,45 SIT.Bilančni dobiček se
uporabi na naslednji način:

– del bilančnega dobička v višini 250
SIT bruto na delnico se razdeli za dividen-
de. Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan skupšči-
ne v 30 dneh po sprejemu sklepa. Dividen-
de se izplačajo v denarju, v primeru sogla-
sja delničarja pa z delnicami družbe, pri
čemer je vrednost delnice 4.000 SIT,

– del bilančnega dobička v višini
1,100.000 SIT se uporabi za izplačilo na-
grad upravi in nadzornemu svetu. Nagrade
so izplačljive v delnicah družbe, pri čemer
je vrednost delnice 4.000 SIT,

– del bilančnega dobička v višini
23,000.000 SIT ostane nerazporejen,

– ostanek bilačnega dobička pa se raz-
poredi v druge rezerve iz dobička.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov družbe za leto 2002/2003 se
imenuje revizijska hiša Rödl & Partner, Ljub-
ljana.

Udeležba na skupščini družbe in uresni-
čevanje glasovalne pravice.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zasto-
pniki.

Pooblastilo mora biti pisno in bo ves čas
trajanja pooblastnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine najavili svojo udeležbo na sede-
žu družbe oziroma pisno, naslovljeno na

upravo družbe in so vpisani v delniško knji-
go po stanju zadnjega dne prijave na skup-
ščino.

Popolno gradivo je vsakemu delničarju,
njegovemu pooblaščencu ali zakonitemu za-
stopniku na voljo na vpogled na sedežu dru-
žbe v tajništvu vsak delovni dan v tednu med
10. in 12. uro.

Glasovanje o vseh točkah dnevnega re-
da je javno. Glasovanje poteka z glasovni-
cami, ki jih udeleženci prevzamejo v dvorani
pred zasedanjem skupščine.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi dru-
žbe v sedmih dneh po objavi sklica.

Skupščina bo sklepčna, če bo prisotnih
vsaj 15% glasov. Če skupščina ob napove-
danem času ne bo sklepčna, bo novo zase-
danje skupščine istega dne ob 15. uri. Ob
ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Dvorana bo odprta 1 uro pred zaseda-
njem skupščine. Vse delničarje, njihove po-
oblaščence ali zakonite zastopnike poziva-
mo, da glasovnice prevzamejo vsaj pol ure
pred začetkom zasedanja skupščine.

Domplan Investa d.d. Kranj

Ob-81084
Na podlagi določil točke 7.3. in 7.4.

Statuta delniške družbe Hotel Kompas Bo-
hinj d.d. uprava družbe sklicuje

3. skupščino delničarjev
ki bo dne 16. 12. 2002 ob 8. uri v

prostorih notarke Nade Kumar, Slovenska
cesta 56, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se imenuje odvetnik Drago Trbanc, za
preštevalca glasov se izvoli Tino Jeklič in
Gorazd Urbanc. Za sestavo notarskega za-
pisnika se imenuje notarko Nado Kumar iz
Ljubljane.

2. Obravnava letnega poročila za leto
2000 in 2001 ter podelitev razrešnice upra-
vi in članom nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa: upravi in članom nad-
zornega sveta se podeli razrešnica za leti
2000 in 2001, s čimer se potrdi in odobri
njihovo delo v poslovnih letih 2000 in 2001.

3. Imenovanje revizorja družbe za leto
2002.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2002 se imenuje revizijska
družba Plus revizija, d.o.o. Bežigrad 1, Ljub-
ljana.

4. Odpoklic in imenovanje člana nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: odpokliče in razreši se
članica nadzornega sveta Evgenija Kegl-Ko-
rošec na podlagi prejete pisne izjave. Z
dnem 16. 12. 2002 se za člana nadzorne-
ga sveta družbe za obdobje do izteka man-
data sedanjemu nadzornemu svetu izvoli
Stane Svetlič.

5. Sklep o povečanju osnovnega kapita-
la in izključitvi prednostne pravice delničar-
jev pri novi izdaji delnic.

Predlog sklepa: Družba Hotel Kompas
Bohinj d.d., Ribčev laz 45, Bohinj poveča
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dosedanji osnovni kapital, ki je sedaj enak
362,498.000 SIT in je razdeljen na
362.498 navadnih imenskih delnic nomi-
nalne vrednosti ene delnice 1.000 SIT na
585,135.000 SIT z izdajo novih navadnih
imenskih delnic za stvarne vložke v skupni
nominalni vrednosti 222,637.000 SIT. No-
ve navadne imenske delnice nominalne vre-
dnosti 1.000 SIT ena delnica tvorijo isti raz-
red z obstoječimi navadnimi imenskimi del-
nicami. Prednostna pravica obstoječih del-
ničarjev do vpisa in vplačila novih delnic, ki
so predmet tega sklepa, se izključi.

Vse novoizdane delnice vplačajo vnaprej
znani kupci s svojimi terjatvami do dolžnika
po stanju na dan zadnje bilance stanja na
dan 30. 6. 2002. Na takšen način bodo
nove delnice vplačali upniki iz Priloge št. 1 k
tej točki dnevnega reda, v skupnem nomi-
nalnem znesku 222,637.000 SIT.

Ugotovi se, da spremenjeni osnovni ka-
pital družbe na podlagi povečanja, kot izha-
ja iz tega sklepa znaša 585,135.000 SIT.

Ta sklep je sprejet pod odložnim pogo-
jem, da bo prisilna poravnava v postopku, ki
teče pred Okrožnim sodiščem v Kranju pod
opr. št. St 21/2002, pravnomočno potrje-
na.

Kolikor kateri od upnikov ne bi v roku
predložil ustrezne izjave za konverzijo svojih
terjatev v novoizdane delnice podjetja šteje,
da skupščina potrjuje dokapitalizacijo v viši-
ni in izda nove delnice za tiste terjatve, za
katere je bila pravočasno predložena us-
trezna izjava za konverzijo.

V skladu s tem sklepom o povečanju
osnovnega kapitala družbe z izdajo novih
delnic je nadzorni svet družbe, na predlog
uprave družbe, pooblaščen za vpis spre-
memb oziroma dopolnitev statuta družbe v
sodni register, ki se nanašajo na povečanje
kapitala na podlagi tega sklepa.

Predlagatelja sklepov sta nadzorni svet
in uprava, pod 3. in 4. točko pa le nadzorni
svet. Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Delničarji, ki želijo, da bi
bili njihovi eventualni nasprotni predlogi
predhodno objavljeni v skladu z zakonom,
morajo predlog podati v pisni obliki z obraz-
ložitvijo upravi v 7 dneh po objavi tega skli-
ca.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki, ki se izkažejo z osebnim doku-
mentom, pisnim pooblastilom, zakoniti za-
stopnik pa tudi z izpisom iz sodnega regis-
tra in ki so tri dni pred sklicem skupščine
vpisani v delniško knjigo družbe. Delničarji,
ki se želijo udeležiti skupščine družbe, mo-
rajo svojo udeležbo prijaviti upravi družbe
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne, to je do 13. 12. 2002, tako, da prijava
do tega dne prispe na sedež družbe. Poo-
blaščenci morajo predložiti tudi pisno poo-
blastilo.

Celotno gradivo za skupščino je na vpo-
gled na sedežu družbe vsak dan od pone-
deljka do petka med 10. in 12. uro od dne-
va objave dalje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic skupščine iste-
ga dne ob 8.30 v istih prostorih z enakim
dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljav-

no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Hotel Kompas Bohinj d.d.
uprava družbe

Ob-81091
Na podlagi točke 6.b. Statuta delniške

družbe Plinstal, d.d. Jesenice sklicujem

6. skupščino delničarjev,
ki bo v torek, 17. 12. 2002 ob 15. uri na

Jesenicah, Industrijska 1a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti ter imenovanje predsednika skupšči-
ne, preštevalca glasov in notarja.

Predlog sklepa uprave: za predsednico
skupščine se imenuje Silva Drobnak.

Za preštevalko glasov se imenuje Mojca
Smolej.

Na skupščino je povabljena notarka Na-
da Svetina.

2. Sprejem letnega poročila uprave za
leto 2001.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: letno poročilo za leto 2001 se sprej-
me v predloženem besedilu.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2001.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček v višini
5,963.134,45 SIT ostane nerazporejen.

4. Podelitev razrešnice članom uprave
in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2001.

5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-

ščina za revizorja družbe imenuje družbo
KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana, Dunajska
21, Ljubljana.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled vsem delničarjem vsak delav-
nik od 9. do 11. ure pri Mojci Smolej na
sedežu firme na Industrijski 1a.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in ure-

sničevanja glasovalne pravice imajo le del-
ničarji, vpisani na dan 13. 12. 2002 v delni-
ško knjigo, ki se vodi v centralnem registru
pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi
d.d. Ljubljana.

Vsako udeležbo na skupščini morajo del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se je nameravajo udeležiti, pisno prijaviti naj-
kasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu
podjetja. Pisne prijave in pooblastila se de-
ponirajo na sedežu družbe.

Glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini o vsaki točki

dnevnega reda bo javno z glasovnicami, če
delničarji ne odločijo, da bo glasovanje taj-
no. Vsak delničar ali pooblaščenec prevza-
me glasovnice ob registraciji pol ure pred
začetkom zasedanja skupščine. Sklepi se
sprejemajo z večino oddanih glasov.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom

podajo obrazložene nasprotne predloge v
pisni obliki.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje čez eno

uro v istem prostoru. Na ponovnem zaseda-
nju se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Plinstal, d.d. Jesenice
uprava

Ob-81093
Uprava družbe Gradis, gradbeno podje-

tje Ljubljana, d.d., Ulica Gradnikove briga-
de 11, 1000 Ljubljana, vabi delničarje na

sejo skupščine
Gradis, gradbeno podjetje Ljubljana,

d.d., Ulica Gradnikove 11,
1000 Ljubljana

Uprava sklicuje skupščino, dne 17. 12.
2002, ob 12. uri, v poslovni stavbi Gradis,
GP Ljubljana, d.d. Ulica Gradnikove briga-
de 11, Ljubljana (sejna soba, 7. nadstro-
pje).

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev skup-
ščine glede notarja, ki bo pisal zapisnik.

2. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine izvoli Žarko Slabe, direktor KSS v Gra-
dis, GP Ljubljana,d.d.

Predlog sklepa: za preštevalca glasov
na skupščini družbe, se na predlog uprave
in nadzornega sveta izvolita: Bračun Zmago
in Corel Urška.

3. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila preš-

tevalcev glasov, predsednik skupščine ugo-
tovi, da je skupščina sklepčna.

4. Seznanitev z dnevnim redom.
5. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na lastno željo se pred-

časno razreši Ložar Stojana članstva v nad-
zornem svetu, in sicer s 17. 7. 2002.

6. Imenovanje novega člana nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se s 17. 12. 2002 za novega člana
nadzornega sveta imenuje Franci Strajnar z
mandatom do 25. 3. 2006.

7. Letno poročilo uprave za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina družbe spre-

jema na znanje letno poročilo uprave za
leto 2001 in nalaga novi upravi družbe, da
v letu 2002 upošteva ugotovitve iz revizij-
skega poročila pooblaščenega revizorja
Ernst &Young, ki je podal mnenje s pridrž-
kom.

8. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička na dan 31. 12. 2001.

Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2001

v višini 227,114.778,55 SIT ostane neraz-
porejen.

9. Spremembe in dopolnitve Statuta dru-
žbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme prečiščeno
besedilo Statuta družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
bo shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
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Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniško knjigo v Klirinško depotni dru-
žbi in, ki pisno prijavo osebno ali s priporo-
čeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sprejemni pisarni in z podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradi-
vo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom iz sodnega regis-
tra.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled na

sedežu družbe v tajništvu uprave, vsak de-
lovni dan od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge dnevnega reda,
za katere želijo, da so o njih pravočasno
seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh po objavi sklica skup-
ščine

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se določi pol urni odmor, po ka-
terem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Gradis, GP Ljubljana d.d.,
predsednik uprave

Stojan Ložar

Ob-81106
Na podlagi 32.člena Statuta družbe Ve-

grad Naložba – družba pooblaščenka d.d.,
uprava sklicuje

5. redno sejo skupščine družbe
Vegrad Naložba družba pooblaščenka

d.d., Prešernova 9/A, 3320 Velenje,
ki bo dne 18. 12. 2002 ob 7. uri na

sedežu družbe v Velenju, Prešernova 9/a, v
sejni sobi, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsednico skupščine: Sabina Za-

košek,
– preštevalca glasov: Vladka Blagus in

Gorazd Rant.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Avgust

Ribič iz Velenja.
2. Uskladitev dejavnosti družbe z Ured-

bo o uvedbi in uporabi standardne klasifika-
cije dejavnosti (Ur. l. RS št. 2/02) in spre-
memba statuta družbe zaradi uskladitve sta-
tuta s spremembo Zakona o gospodarskih
družbah.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

a) Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02) in se sprej-
me čistopis statuta družbe. Dejavnost glasi:

65.210 Finančni zakup (leasing)
67.130 Pomožne dejavnosti, povezane

s finančnim posredništvom

74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja

74.140 Podjetniško in poslovno sodelo-
vanje

74.150 Dejavnost holdingov
b) Skupščina sprejme spremembe sta-

tuta družbe v predloženem besedilu, in si-
cer:

– v 4. členu se spremeni šifra dejavnosti
družbe kot sledi:

65.210 Finančni zakup (leasing)
67.130 Pomožne dejavnosti, povezane

s finančnim posredništvom
74.130 Raziskovanje trga in javnega

mnenja
74.140 Podjetniško in poslovno sodelo-

vanje
74.150 Dejavnost holdingov,
– v 25. členu se spremeni pristojnost

nadzornega sveta kot sledi: črta se besedi-
lo: »daje skupščini mnenje o letnem poroči-
lu in predlogu o delitvi dobička«, doda pa se
besedilo: »- preveri in potrdi sestavljeno let-
no poročilo uprave in pripravi pisno poroči-
lo skupščini o preveritvi letnega poročila
uprave skupaj s predlogom za uporabo bi-
lančnega dobička in zavzame stališče do
revizijskega poročila.

– v 31. členu se spremeni pristojnost
skupščine kot sledi: črta se besedilo: »skle-
pu o uporabi dobička ali pokrivanju izgube«
in se doda besedilo: »uporabi bilančnega
dobička,« »podelitvi razrešnice upravi in čla-
nom nadzornega sveta;«

Doda se drugi odstavek 31. člena, ki se
glasi:«Skupščina je pristojna za sprejema-
nje letnega poročila samo, če nadzorni svet
letnega poročila ni potrdil ali če uprava in
nadzorni svet predlagata, da odločitev o
sprejemu letnega poročila sprejme skup-
ščina. V tem primeru morajo biti v poročilu,
ki ga nadzorni svet predloži skupščini, na-
vedeni ustrezni sklepi uprave in nadzornega
sveta.«

– v 39. členu se spremenijo določbe gle-
de letnega poročila tako, da se tretji in četrti
odstavek nadomestita z besedilom:

»Nadzorni svet izroči pisno poročilo upra-
vi o preveritvi letnega poročila v roku enega
meseca od predložitve sestavljenega letne-
ga poročila, sicer mora uprava nadzornemu
svetu postaviti dodaten rok, ki ne sme biti
daljši od enega meseca.

Skupaj z letnim poročilom mora uprava
skupščini posredovati tudi predlog uporabe
in razdelitve bilančnega dobička.

Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti
za oblikovanje drugih rezerv iz dobička in
sicer v skladu z določili Zakona o gospodar-
skih družbah.

Bilančni dobiček se lahko prenese v na-
slednje leto.«

C) Sprejme se čistopis statuta družbe
zaradi sprejetih sprememb dejavnosti dru-
žbe in sprejetih sprememb 4., 25., 31., in
39., člena statuta družbe, ki se vnesejo v
čistopis statuta družbe Vegrad naložba –
družba pooblaščenka d.d.

3. a) Predložitev letnega poročila za leto
2001/2002 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta o preveritvi let-
nega poročila (274a. člen Zakona o gospo-
darskih družbah).

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-

na se seznani z letnim poročilom za leto
2001/2002 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi let-
nega poročila.

b) Podelitev razrešnice direktorju in čla-
nom nadzornega sveta za leto 2001/2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na podeli razrešnico direktorici družbe in
članom nadzornega sveta družbe za leto
2001/2002.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002/2003.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno re-
vizijsko družbo za leto 2002/2003 skupšči-
na imenuje družbo Boniteta d.o.o. iz Velenja.

Celotno skupščinsko gradivo, vključno z
besedilom letnega poročila za leto 2001 z
mnenjem revizorja, pisnim poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila in
besedilom predlaganih sprememb in dopol-
nitev statuta družbe, je na vpogled vsak de-
lovni dan med 10. in 12. uro v kadrovski
službi podjetja Vegrad, Prešernova 9/a, Ve-
lenje, v času od dneva objave dnevnega re-
da do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo oziroma nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine v
kadrovski službi na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo in so deset dni pred
zasedanjem skupščine vpisani v delniško
knjigo pri Klirinško depotni družbi Ljubljana
(vpisani vključno do 8. 12. 2002).

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidenc in prevzema glasov-
nic za glasovanje na skupščini.

Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z ose-
bnim dokumentom, pooblaščenci pa z ori-
ginalnim pismenim pooblastilom in osebnim
dokumentom.

Sejna soba bo odprta 30 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napoveda-
nega pričetka skupščina ponovno sestane
in je sklepčna ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Vegrad Naložbe-družba
pooblaščenka, d.d.

direktorica
Branka Klavž

Ob-81109
Nadzorni svet družbe Hermes SoftLab

programska oprema d.d. na podlagi XXVIII.
člena Statuta in na podlagi predloga delni-
čarja Zorana Zagorca sklicuje

skupščino delničarjev
Hermes SoftLab programska oprema,

d.d.,
ki bo 16. decembra 2002, ob 10. uri v

prostorih Hermes SoftLab d.d. na Litijski
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51, 1000 Ljubljana, v veliki dvorani, ob pri-
sotnosti notarke mag. Nine Češarek in od-
vetnika Pavleta Pense, kot predsednika
skupščine, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.

Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:

1.1. Za nadzornika glasovanj se izvolita
Marko Gorjanc in Mateja Lamut.

2. Določitev sejnin in nagrade članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:

2.1. Skupščina sprejme predlog uprave
in nadzornega sveta.

3. Določitev števila članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa delničarja Zorana Zagor-
ca:

3.1. Nadzorni svet družbe šteje 6 čla-
nov.

Stališče uprave in nadzornega sveta do
predloga: uprava in nadzorni svet podpirata
predlog sklepa.

4. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog delničarja Zorana Zagorca:
4.1. Z dnem imenovanja novih članov se

razrešijo, skladno odstopnim izjavam, na-
slednji člani nadzornega sveta, ki predstav-
ljajo kapital: W. George Barrett, Derek Abel,
Michael Song, Henry Potter.

4.2. Izvolijo se novi člani nadzornega
sveta za dobo 4 let: W. George Barrett,
Derek Abel, Henry Potter, Michael Boar-
dman.

Stališče nadzornega sveta: nadzorni svet
podpira oba predloga.

5. Obvestilo o spremembi članov nad-
zornega sveta – predstavnikov delavcev.

Svet delavcev seznani skupščino o čla-
nih nadzornega sveta družbe, ki so pred-
stavniki delavcev.

V skladu s statutom družbe se ima pravi-
co udeležiti zasedanja skupščine vsak del-
ničar, ki ni v zamudi z vplačilom vpisanih
delnic in če je vpisan v delniško knjigo dru-
žbe in če je svojo udeležbo prijavil družbi
najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine. Udeležba se lahko prijavi ose-
bno ali po telefonu, telegramu, telefaksu ali
s priporočeno pošto, ki mora prispeti na
sedež družbe najkasneje tri delovne dni
pred zasedanjem skupščine. Delničarja na
zasedanju skupščine lahko zastopa drug
delničar ali tretja oseba pod pogojem, da
predloži pisno pooblastilo takšnega delni-
čarja pred zasedanjem skupščine.

Če skupščina, sklicana ob 10. uri ne bo
sklepčna, se ob 10.30 (30 minut po prvem
sklicu) ponovno opravi skupščina delničarjev
ne glede na odstotek prisotnega kapitala.

Gradivo za skupščino je na voljo na se-
dežu družbe na Litijski 51, 1000 Ljubljana,
od objave sklica do vključno 13. 12. 2002,
vsak delovni dan od 11. do 13. ure.

Hermes SoftLab d.d.
W. George Barrett

predsednik nadzornega sveta

Ob-81110
V skladu s 34. členom Statuta delniške

družbe Dravinjski dom, d.d., Slovenske Ko-

njice, Celjska cesta 2, uprava družbe skli-
cuje

7. sejo skupščine
družbe Dravinjski dom, d.d., Slovenske

Konjice,
ki bo 16. decembra 2002 ob 9. uri v

prostorih na sedežu družbe Dravinjski dom,
d.d., v Slovenskih Konjicah, Celjska cesta
2.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklep-

čnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.

3. Sprejem sklepa o vključitvi družbe
Dravinjski dom d.d., Slovenske Konjice v
glavno družbo ERA d.d., Velenje.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep o vklju-
čitvi družbe Dravinjski dom trgovina in stori-
tve d.d., Slovenske Konjice, Celjska cesta
2, v glavno družbo ERA Trgovina z živilskimi
in neživilskimi izdelki d.d., Velenje, Prešer-
nova 10.

Izstopajočim delničarjem se na podlagi
izjave glavne družbe ERA d.d., Velenje ter v
skladu s 489. členom ZGD zagotovijo delni-
ce družbe ERA d.d., Velenje, v razmerju 1
delnica družbe ERA d.d., Velenje, proti 15
delnic družbe Dravinjski dom d.d., Sloven-
ske Konjice. Za del, ki ga ni mogoče zago-
toviti v delnicah, zaradi zaokrožitve od cele-
ga števila delnic, se zagotovi denarno izpla-
čilo, ki je enako nominalni vrednosti delnice
vključene družbe Dravinjski dom d.d., Slo-
venske Konjice.

Navedeno menjalno razmerje se šteje za
primerno, saj bi se enako razmerje upošte-
valo tudi pri združiti obeh družb.

Sklep o vključitvi prijavi uprava družbe
Dravinjski dom d.d., Slovenske Konjice za
vpis v sodni register, z navedbo glavne druž-
be ERA d.d., Velenje.

4. Umik delnic iz organiziranega trga vre-
dnostnih papirjev.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta družbe se delnice družbe
Dravinjski dom d.d., Slovenske Konjice
umaknejo iz organiziranega trga vrednostnih
papirjev.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpi-
sani v delniški knjigi deset dni pred zaseda-
njem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, za-
stopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.

Gradivo za zasedanje skupščine je del-
ničarjem na voljo na sedežu družbe Dravinj-

ski dom, d.d., v Slovenskih Konjicah, Celj-
ska cesta 2, vsak delovni dan od 8. do
10. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani upravi v roku se-
dem dni po objavi tega sklica.

Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu

oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja, razen za 2. točko dnev-
nega reda, o kateri se odloča z javnim gla-
sovanjem z dvigom rok.

Prostor bo odprt od 8.30 dalje. Če skup-
ščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne ob 10. uri v
istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino za-
stopanega kapitala.
Dravinjski dom d.d., Slovenske Konjice

uprava družbe

Št. 78 Ob-81111
Na podlagi 8.2. točke statuta delniške

družbe ERA trgovina z živilskimi in neživil-
skimi izdelki d.d., Velenje, Prešernova 10,
uprava družbe sklicuje

10. sejo skupščine
družbe ERA d.d., Velenje,

ki bo 16. decembra 2002 ob 13. uri v
prostorih na sedežu družbe ERA, d.d., v
Velenju, Prešernova 10.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklep-

čnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.

3. Soglasje k sklepu o vključitvi družbe
Dravinjski dom, d.d., Slovenske Konjice v
glavno družbo ERA d.d., Velenje.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se daje soglasje k sklepu
o vključitvi družbe Dravinjski dom trgovina
in storitve d.d., Slovenske Konjice, Celjska
cesta 2, v glavno družbo ERA Trgovina z
živilskimi in neživilskimi izdelki d.d., Vele-
nje, Prešernova 10.

Izstopajočim delničarjem se v skladu s
489. členom ZGD zagotovijo delnice druž-
be ERA d.d., Velenje, v razmerju 1 delnica
družbe ERA d.d., Velenje, proti 15 delnic
družbe Dravinjski dom, d.d., Slovenske Ko-
njice. Za del, ki ga ni mogoče zagotoviti v
delnicah, zaradi zaokrožitve od celega šte-
vila delnic, se zagotovi denarno izplačilo, ki
je enako nominalni vrednosti delnice vklju-
čene družbe Dravinjski dom, d.d., Sloven-
ske Konjice.

Navedeno menjalno razmerje se šteje za
primerno, saj bi se enako razmerje upošte-
valo tudi pri združiti obeh družb.

Sklep o vključitvi prijavi uprava družbe
Dravinjski dom, d.d., Slovenske Konjice za
vpis v sodni register, z navedbo glavne druž-
be ERA d.d., Velenje.

4. Sprejem sprememb Statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejmejo spremem-
be statuta družbe v predlaganem besedilu.



Stran 7908 / Št. 96-97 / 15. 11. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpi-
sani v delniški knjigi deset dni pred zaseda-
njem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zasto-
pniki pravnih oseb pa še z izpisom iz sodne-
ga registra.

Gradivo za zasedanje skupščine je del-
ničarjem na voljo na sedežu družbe ERA
d.d., v Velenju, Prešernova 10, vsak delov-
ni dan od 8. do 10. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani upravi v roku se-
dem dni po objavi tega sklica.

Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu

oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja, razen za 2. točko dnev-
nega reda, o kateri se odloča z javnim gla-
sovanjem z dvigom rok.

Prostor bo odprt od 12.30 dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 13.30 v
istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

ERA, d.d., Velenje
uprava družbe

Ob-81168
Na podlagi točke X. statuta delniške dru-

žbe INTES Mlin in testenine d.d. Maribor,
Meljska cesta 19, uprava družbe sklicuje

skupščino
delniške družbe INTES Mlin in

testenine d.d., Maribor,
ki bo v torek 17. 12. 2002 s pričetkom

ob 11. uri v sejni sobi družbe na Meljski
cesti 19 v Mariboru.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: za predsednika skupščine se imenu-
je Silvo Kovačič, za predsednika verifikacij-
ske komisije se imenuje Martič Dušan, za
preštevalca glasov pa Marjana Vindiš in Ma-
rija Novak. Notar na skupščini bo Stanislav
Bohinc.

2. Pripojitev družbe Žito Mlini d.o.o.
Ljubljana, Šmartinska 154 k družbi INTES
Mlin in testenine d.d. Maribor, Meljska ce-
sta 19.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: poda se soglasje k dne 18. 7. 2002
sklenjeni pogodbi o pripojitvi družbe Žito
Mlini d.o.o. Ljubljana, Šmartinska 154 k dru-
žbi INTES Mlin in testenine d.d. Maribor,
Meljska cesta 19 in dne 11. 11. 2002 skle-
njenemu dodatku k tej pogodbi, z vsebino
kot izhaja iz sklenjene pogodbe in dodatka,

pregledane s strani pripojitvenega ravizorja.
Zaradi uresničitve pravice imetnikov po-

slovnih deležev družbe Žito Mlini, d.o.o.,
(prevzete družbe) do zamenjave teh dele-
žev za delnice družbe INTES Mlin in testeni-
ne, d.d., (prevzemne družbe) se v postopku
pripojitve prevzete družbe k prevzemni dru-
žbi izvede povečanje osnovnega kapitala
družbe INTES Mlin in testenine, d.d., z izda-
jo novih delnic.

Firma izdajatelja delnic je: INTES Mlin in
testenine d.d. Maribor, Meljska cesta 19.

Osnovni kapital družbe INTES Mlin in
testenine, d.d., ki znaša po stanju na dan
sprejema tega sklepa 549,982.000 SIT, se
na podlagi tega sklepa poveča v skupnem
nominalnem znesku za 1.134,062.000 SIT.
Osnovni kapital družbe po pripojitvi znaša
1.684,044.000 SIT in je razdeljen na
1.684.044 delnic z nominalno vrednostjo
ene delnice 1.000 SIT.

Za nominalni znesek povečanega osnov-
nega kapitala družbe INTES Mlin in testeni-
ne d.d. naveden v četrtem odstavku tega
sklepa, se izda 1,134.062 navadnih imen-
skih, prosto prenosljivih delnic družbe IN-
TES Mlin in testenine d.d. z nominalno vre-
dnostjo ene delnice 1.000 SIT.

Značilnosti novo izdanih delnic so:
– delnice se glasijo na ime,
– delnice so navadne, prosto prenoslji-

ve,
– imetnikom dajejo pravico do udeležbe

pri upravljanju družbe,
– imetnikom dajejo pravico do udeležbe

na dobičku (dividenda),
– imetnikom dajejo pravico do ustrezne-

ga dela preostalega premoženja po likvida-
ciji ali stečaju družbe.

Delnice bodo izdane v obliki nemateriali-
ziranih vrednostnih papirjev skladno z do-
ločbami zakona.

Na podlagi tega sklepa novo izdane del-
nice družbe sodelujejo v dobičku celega
poslovnega leta, v katerem je bil ta sklep
sprejet.

Skupni emisijski znesek po tem sklepu
novo izdanih delnic družbe INTES Mlin in
testenine d.d. se določi na podlagi opravlje-
ne zamenjave poslovnih deležev za delnice
prevzemne družbe, po menjalnem razmerju
kot je bilo ugotovljeno za potrebe postopka
združitve družb ter znaša 0,512 enote po-
slovnega deleža družbe Žito Mlini d.o.o.(v
znesku 1.000 SIT) za eno navadno delnico
družbe INTES Mlin in testenine, d.d.

Kadar razmerje, v katerem se zamenjajo
delnice prevzemne družbe za poslovne de-
leže prevzete družbe, ni enako eni ali več
delnic prevzemne družbe za eno enoto po-
slovnega deleža prevzete družbe, se delni-
čarjem prevzete družbe, ki ne razpolagajo z
ustreznim številom enot poslovnih deležev
prevzete družbe, da bi lahko prejeli celo
število delnic prevzemne družbe, zagotovi
denarno doplačilo. Pri tem je znesek denar-
nega doplačila sorazmeren 1.394 SIT za
eno enoto poslovnega deleža prevzete dru-
žbe.

Upravičenci do vpisa ter pridobitve del-
nic, izdanih po postopku povečanja osnov-
nega kapitala družbe po tem sklepu, so vsi
družbeniki družbe Žito Mlini, d.o.o., ki bodo
na presečni dan 31. 12. 2002, ko se izve-
de zamenjava poslovnih deležev za delnice,

imeli deleže v družbi.Status upravičenca do
vpisa potrebnega števila delnic družbe, ki
se prevzema, se ugotavlja po vpisu v sodni
register na presečni dan.

Na podlagi tega sklepa ter v skladu z
določbami sklenjene Pogodbe o pripojitvi in
anexa k tej pogodbi, bo vsak upravičenec
za vsakih 0,512 enot poslovnega deleža (v
nominalni vrednosti 1.000 SIT) družbe Žito
Mlini d.o.o. prejel eno novo izdano delnico
družbe INTES Mlin in testenine, d.d., z no-
minalno vrednostjo 1.000 SIT.

Povečanje osnovnega kapitala družbe
INTES Mlin in testenine d.d. prične veljati z
dnem vpisa tega sklepa o povečanju v so-
dni register.

Za prilagoditev določb statuta družbe, v
skladu s sprejetimi spremembami in dopol-
nitvami statuta INTES Mlin in testenine, d.d.,
in vpis v sodni register po dejanskem pove-
čanju osnovnega kapitala družbe, ki bo iz-
vedeno na podlagi ter v skladu s tem skle-
pom, prav tako tudi za spremembo firme v
Žito Intes, živilska industrija, d.d., Maribor,
Meljska cesta 19, skrajšano ime Žito Intes,
d.d. in spremembo dejavnosti, pooblašča
skupščina nadzorni svet družbe.

3. Spremembe in dopolnitve statuta dru-
žbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolni-
tve statuta družbe v predlaganem besedilu.

4. Popravek sklepa št. 2, sprejetega na
skupščini družbe dne 27. 8. 2002.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: prvi odstavek sklepa št. 2, sprejete-
ga na skupščini družbe dne 27. 8. 2002, ki
se je glasil: izguba iz poslovnega leta 2001
v višini 153,087.842,81 SIT, se pokrije iz
splošnega prevrednotovalnega popravka
kapitalskih rezerv v višini 8,320.560,20 SIT
in splošnega prevrednotovalnega popravka
kapitala v višini 144,767.282,61 SIT se
spremeni in se pravilno glasi: izgubo iz po-
slovnega leta 2001 v višini
153,087.842,81 SIT, naj se pokrije iz splo-
šnega prevrednotovalnega popravka osnov-
nega kapitala.

Drugi odstavek sklepa ostane v veljavi
nespremenjen.

Udeležba na skupščini in glasovanje: pra-
vico udeležbe na skupščini in glasovalno pra-
vico lahko uresničijo delničarji, njihovi zasto-
pniki in pooblaščenci, ki svojo udeležbo naj-
kasneje tri dni pred sejo skupščine pisno, s
priporočeno pošiljko napovejo na sedežu
družbe. Pooblastilo pooblaščencem mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega ra-
zmerja shranjeno na sedežu družbe.

Delovno gradivo bo po objavi sklica skup-
ščine na vpogled na sedežu družbe, do seje
skupščine vsak delovnik od 9. do 12. ure.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skup-
ščine in sicer najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svo-
jo prisotnost in prevzeli ustrezno gradivo.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, pisno sporočijo upravi, v
enem tednu po objavi sklica skupščine. Pre-
dloženi nasprotni predlogi morajo biti obraz-
loženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
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istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 12. uri.V tem primeru je skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

INTES Mlin in testenine, d.d., Maribor
uprava

direktor Janez Klenovšek

Ob-81139
Uprava delniške družbe IN.LIFE d.d.,

Ljubljana, Dunajska 22, na podlagi Zakona
o gospodarskih družbah sklicuje

3. skupščino
družbe IN.LIFE d.d.,

ki bo v torek, 17. 12. 2002 ob 12. uri v
upravi podjetja In. life d.d., Dunajska 22,
Ljubljana, po naslednjem dnevnem redu:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti skupščine in izvolitev organov skup-
ščine.

2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
o poslovanju za poslovno leto 2001 s pi-
snim poročilom nadzornega sveta o preveri-
tvi letnega poročila ter sklepom nadzornega
sveta o potrditvi letnega poročila uprave za
leto 2001.

3. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička in o podelitvi razrešnice upravi družbe
in nadzornemu svetu.

4. Obravnava in sprejem predloga upra-
ve o izdaji novih delnic (dokapitalizaciji) po-
djetja IN.LIFE d.d.

Predlogi sklepov so vsem družbenikom
na vpogled v tajništvu uprave družbe, Du-
najska 22, Ljubljana, v času od 16. 11.
2002 do dneva skupščine, vsak dan med
9. in 11. uro.

Skupščine se lahko udeležijo vsi dru-
žbeniki ali njihovi zastopniki oziroma poo-
blaščenci.

Vse družbenike in pooblaščence vljudno
prosimo, da se zaradi ugotavljanja števila
glasov in s tem sklepčnosti ob prihodu na
sejo skupščine takoj javijo pri zapisnikarju,
kjer bodo družbeniki potrdili svojo prisot-
nost, pooblaščenci pa oddali pooblastila.
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedala na istem mestu 19. 12.
2002 ob 12. uri (ponovni sklic). Ob ponov-
nem sklicu skupščina odloča ne glede na
število navzočih družbenikov.

IN.LIFE d.d.
direktor

Nebojša Jovanovič

Ob-81193
Uprava družbe Kroj, Izdelovanje tekstil-

nih izdelkov d.d., Ljubljana, s sedežem v
Ljubljani, Tržaška c. 118 sklicuje na podlagi
določb Zakona o gospodarskih družba in
statuta družbe

8. redno skupščino
družbe Kroj, Izdelovanje tekstilnih

izdelkov d.d., Ljubljana
ki bo dne 16. 12. 2002 ob 14. uri na

Trgu prekomorskih brigad 2 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja skupščine, ugo-

tovitev sklepčnosti in izvolitev organov skup-
ščine.

Predlog sklepa: za predsednika zaseda-
nja skupščine se izvoli Bogdan Pušnik, za
preštevalca glasov pa Darja Pleše in Darin-

ka Ostanek. Zasedanju prisostvuje povab-
ljeni notar Jože Dernovšek iz Ljubljane.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom družbe Kroj d.d., Ljubljana za leto
2001.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poroči-
lom družbe Kroj d.d., Ljubljana za leto 2001
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poro-
čila.

3. Ugotovitev in sprejem predloga skle-
pa o uporabi bilančnega dobička ter o po-
delitvi razrešnice upravi in nadzornemu sve-
tu za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

a) Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2001 v znesku 6,011.406,10 SIT se
uporabi za pokrivanje prenesene izgube iz
prejšnjih let in revalorizacijskega popravka
izgube iz prejšnjih let.

b) Upravi in nadzornem svetu družbe
skupščina podeljuje razrešnico za delo v
letu 2001.

4. Spremembe dejavnosti družbe ter
spremembe in dopolnitve statuta družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

a) Dejavnost družbe se uskladi in razširi,
v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št.
2/02).

b) Skupščina sprejme spremembe in do-
polnitve statuta družbe v predloženem be-
sedilu.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizijo letnega
poročila družbe Kroj d.d., Ljubljana za po-
slovno leto 2002 skupščina imenuje revizij-
sko družbo Contura d.o.o., Ljubljana.

Skupščina bo odločala o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da. Delničarjem je gradivo na vpogled na
sedežu družbe od objave dalje, vse delovne
dni od 8. do 11. ure.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo tisti del-
ničarji in njihovi zastopniki oziroma poobla-
ščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na sede-
žu družbe in so vpisani v KDD po stanju na
dan 9. 12. 2002.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica skupščine. Pre-
dloženi nasprotni predlogi morajo biti obraz-
loženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane v
istem prostoru, z istim dnevnim redom in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.

Kroj d.d., Ljubljana
uprava družbe

Št. 02/2002 Ob-81299
Na podlagi 39. člena Statuta delniške

družbe Avtohiša Claas, d.d., Ljubljana, Za-
loška cesta 171 in 11. člena Poslovnika o
delu skupščine, sklicujem

redno skupščino
delniške družbe Avtohiša Claas, d.d.,

Ljubljana
ki bo v ponedeljek dne 16. 12. 2002 ob

18. uri v salonu Modri lev d.o.o., Zaloška
cesta 171, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave – di-

rektorja delniške družbe se izvolijo delovni
organi skupščine.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju delniške družbe Avtohiša
Claas, d.d., Ljubljana, za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave – direktorja delniške družbe in na
podlagi mnenja nadzornega sveta sprejme
letno poročilo o poslovanju delniške družbe
Avtohiša Claas, d.d., Ljubljana, v letu 2001.

4. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička družbe za leto 2001 ter podelitev raz-
rešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
a) Skupščina na predlog uprave – direk-

torja delniške družbe in na podlagi mnenja
nadzornega sveta sprejme sklep o uporabi
bilančnega dobička, ki je ugotovljen v raču-
novodskih izkazih za leto 2001 in o delitvi
nerazporejenega dobička prejšnjih let.

b) Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in članom nadzornega sveta družbe, s
katero potrjuje in odobrava delo v poslov-
nem letu 2001.

5. Sprememba statuta firme družbe Av-
tohiša Claas d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta, skupščina sprejme sta-
tut delniške družbe, ki je uskaljen z Novelo
zakona o gospodarskih družbah in Uredbo
o uvedbi in uporabi strandardne klasifikaci-
je dejavnosti.

6. Sprejem sklepa o pridobivanju lastnih
delnic družbe.

Predlog sklepa:
1) Skupščina pooblašča upravo, da v

skladu s statutom družbe in v skladu z Zako-
nom o gospodarskih družbah, kupi lastne
delnice družbe, s tem da:

a) najvišja nakupna cena ne sme prese-
gati knjigovodske vrednosti, najnižja pa ne
sme biti manjša od nominalne vrednosti del-
nice,

b) skupni nominalni znesek kupljenih la-
stnih delnic ne sme presegati 10% osnov-
nega kapitala.

2) Skupščina pooblašča upravo, da lah-
ko s soglasjem nadzornega sveta:

a) umakne lastne delnice brez nadaljnje-
ga sklepa skupščine o zmanjšanju osnov-
nega kapitala,

b) prenese lastne delnice v skladu z 21.
členom statuta.

3) Oblikujejo se rezerve za nakup lastnih
delnic v ustrezni višini v skladu s predpisi.

4) Pooblastilo iz 1. in 2. točke tega skle-
pa velja 18 mesecev.

6. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za leto 2002 imenuje
Revidicom Revizijska družba d.o.o., Grizol-
dova ul. 5, Maribor.
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Popolno gradivo za skupščino je od dne-
va sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine na vpogled vsem delničarjem in
njihovim pooblaščencem na sedežu družbe,
med 10. in 12. uro v tajništvu glavnega di-
rektorja.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pravico do udeležbe na skupščini in pra-
vico do uresničevanja glasovalne pravice na
skupščini imajo le delničarji, njihovi poobla-
ščenci ali zastopniki, ki najkasneje v petek
dne 13. 12. 2002 do 14. ure v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Delničarje prosimo, da morebitne nasprot-
ne predloge k posameznim sklepom o katerih
bo odločala skupščina, pošljejo upravi-direk-
torju delniške družbe najkasneje v roku 7 dni
od dneva objave tega sklica skupščine.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 19.30 v salonu Mo-
dri lev d.o.o., Ljubljana. V tem primeru bo
skupščina sklepčna in bo veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Avtohiša Claas, d.d., Ljubljana
glavni direktor:

Janez Pavel Prebil

Ob-81368
Na osnovi določil poglavja petič statuta

delniške družbe ITEO svetovalni institut d.d.
in v skladu z določbami Zakona o gospo-
darskih družbah sklicujem

VII. sejo skupščine
delniške družbe ITEO svetovalni institut

d.d.,
ki bo v četrtek, dne 19. decembra 2002

ob 10. uri, v sejni dvorani na sedežu dru-
žbe, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzoč-

nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sednico skupščine imenuje Nevena Tea
Gorjup in za preštevalke glasov Vera Černe,
Slavica Prion in Bernarda Kokol. Seji pri-
sostvuje vabljen notar Miro Košak.

2. Zmanjšanje osnovnega kapitala dru-
žbe.

Predlog sklepa 2.1: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme sklep, da se osnovni kapital dru-
žbe, ki je bil v skladu s sprejetimi sklepi na
VI. seji skupščine povečan na 278,920.000
SIT, zmanjša za 27,892.000 SIT, tako da
na novo znaša 251,028.000 SIT in je raz-
deljen na 251.028 navadnih imenskih del-
nic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.

Zmanjšanje kapitala se izvede z umikom
27.892 lastnih delnic družbe z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT za eno delnico.

Uprava bo realizirala nakup delnic v skla-
du s sklepi, sprejetimi na VI. zasedanju skup-
ščine dne 3. julija 2002.

Predlog sklepa 2.2: po vpisu sklepa o
zmanjšanju osnovnega kapitala v register
bo uprava izvršila ustrezne aktivnosti za iz-
vedbo umika delnic, ki so izdane v nemate-
rializirani obliki v centralnem registru pri Kli-
rinško depotni družbi d.d. Ljubljana. Nalog

za umik delnic bo uprava izdala najpozneje
v roku 15 dni po vpisu sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala iz sredstev družbe v so-
dni register.

Skupščina pooblašča Klirinško depotno
družbo d.d. Ljubljana, da v imenu in za ra-
čun delničarjev družbe izvrši umik lastnih
delnic družbe v postopku zmanjšanja osnov-
nega kapitala družbe.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se obja-
vi v Uradnem listu RS.

3. Predlog sprememb statuta.
Predlog sklepa 3.1: v skladu z izvede-

nim zmanjšanjem kapitala družbe se spre-
meni prvi odstavek točke A poglavja tretjič
statuta osnovni kapital in delnice, tako da
na novo glasi:

A) Osnovni kapital družbe znaša
251,028.000 SIT in je razdeljen na
251.028 navadnih prosto prenosljivih imen-
skih delnic z nominalno vrednostjo ene del-
nice 1.000 SIT.

Predlog sklepa 3.2: v skladu s sprejetim
sklepom 3.1 se izdela prečiščeno besedilo
statuta, ki ga podpiše predsednik skupščine.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so pi-
sno prijavili svojo udeležbo osebno ali s pri-
poročeno pošiljko najpozneje tri dni pred
zasedanjem skupščine upravi družbe ITEO
svetovalni institut, d.d. in ki so na ta preseč-
ni dan vpisani v delniško knjigo družbe.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svo-
jo prisotnost in prevzeli glasovnice za glaso-
vanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v sedmih dneh po ob-
javi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna v skladu z določili statuta, uprava
sklicuje ponovno zasedanje skupščine iste-
ga dne eno uro za prvim sklicem z istim
dnevnim redom. Na ponovno sklicanem za-
sedanju skupščine bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino, katerega sestavni

del so tudi predlagane spremembe statuta
družbe, je na vpogled delničarjem v infor-
mativni pisarni – tajništvu uprave družbe
ITEO d.d., Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
vsak delavnik od 10. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.

ITEO svetovalni institut d.d.
uprava – direktor

Alojz Mihelič

Ob-81184
Uprava družbe Motel Grosuplje, d.d.,

sklicuje na podlagi določil Zakona o gospo-
darskih družbah in statuta družbe

skupščino
Motel Grosuplje, d.d.

ki bo dne 16. 12. 2002, ob 11. uri na
sedežu družbe v Grosupljem, Ljubljanska
c. 65.

Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika Janeza Benčino za preštevalca gla-
sov Ingeborg Okreša in za preštevalko gla-
sov Nušo Matjan.

2. Uskladitev registriranega osnovnega
kapitala s sklepi skupščine z dne 23. 4.
2001:

Ugotovi se, da je v 4. točki skupščine z
dne 23. 4. 2001 navedena višina osnovne-
ga kapitala v vrednosti 90,865.000 SIT, na
sodišču registrirani osnovni kapital pa znaša
90,590.000 SIT. Razlika je 275.000 SIT in
se jo odpravi na naslednji način:

– osnovni kapital družbe iz sklepa skup-
ščine z dne 23. 4. 2001 se zaradi zaokro-
ževanja do polnega števila delnic zmanjša
za 64.000 SIT in se za ta znesek povečajo
rezerve družbe,

– večinski lastnik Elektronček d.o.o., se
odpoveduje 211 delnicam, pripadajoči
osnovni kapital v višini 211.000 SIT pa se
prenese v rezerve družbe.

3. Predstavitev letnega poročila o poslo-
vanju in poročila nadzornega sveta za leto
2001.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju in poročilo nad-
zornega sveta za leto 2001.

4. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini

60,350.091,87 SIT, po stanju na dan 31.
12. 2001 se ne uporabi in se v celotnem
znesku prenese v naslednje poslovno leto.

5. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
Predlogi sklepov:
1. sklep
Osnovni kapital družbe se poenostavljeno

zmanjša za 60,394.000 SIT, tako da po zma-
njšanju znaša 30,196.000 SIT. Namen zma-
njšanja osnovnega kapitala je prenos sredstev
iz osnovnega kapitala v rezerve družbe.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izve-
de v dveh korakih, z umikom in združeva-
njem delnic, in sicer:

1) dve lastni delnici družbe v skupnem
nominalnem znesku 2.000 SIT, družbi dani
na razpolago neodplačno, se umakneta;

2) nadalje se preostalih 90.588 delnic
družbe združuje, tako da se po tri doseda-
nje delnice družbe združijo in oblikujejo eno
novo delnico enakih lastnosti, tako, da je po
opravljeni združitvi osnovni kapital družbe
razdeljen na 30.196 navadnih imenskih del-
nic nominalne vrednosti po 1.000 SIT, ena-
kih lastnosti in pravic kot dosedanje delnice
družbe. Zamenjava delnic se opravi po sta-
nju na 15. dan po vpisu zmanjšanja osnov-
nega kapitala v sodni register. Morebitna
sprememba presečnega datuma se objavi
na enak način kot sklic te skupščine;

3) nadzorni svet je pooblaščen, da skla-
dno spremembam osnovnega kapitala spre-
meni statut družbe.
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Izvršbe in
zavarovanja

Z 2002/00054 IZ-18936
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 2002/00054, ki ga je dne 10. 10. 2002,
izdalo Okrajno sodišče v Črnomlju, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 3,
v II. nadstropju v stanovanjski stavbi v Ulici
Na Utrdbah 24, Črnomelj, stoječi na parc.
št. 25/6, vpisani pri vl. št. 1257, k.o. Črno-
melj, v skupni površini 45,88 m2, ki je last
zastavitelja Martina Jakšeta, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 15. 4. 2002,
sklenjene s Pretnar Ireno in Pretnar Tonijem
iz Črnomlja kot prodajalcema, zastavna pra-
vica v korist upnice SKB banke d.d. Ljublja-
na, Ajdovščina 4, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 1,900.000 SIT z
dobo vračanja 120 mesecev, z letno obre-
stno mero v višini mesečnega Euribor-ja in
fiksnega pribitka 3-odstotne točke, ki znaša
na dan sklenitve pogodbe 6,41%, z zakoni-
timi zamudnimi obrestmi, stroški in ostalimi
pripadki in pogoji, kot izhajajo iz sporazuma
oziroma notarskega zapisa opr. št. SV
391/02 z dne 9. 5. 2002, hkrati s prepo-
vedjo odtujitve in obremenitve.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 10. 10. 2002

Z 2002/00034 IZ-18992
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 2002/00034, ki ga je dne 10. 10. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Črnomlju, je bila

novanjskega objekta v Domžalah, na naslo-
vu Veljka Vlahoviča 2/b, sedaj Miklošičeva
ulica 2, stoječe na parc. št. 4024, 4025 in
4022/1, k.o. Domžale, ki predstavlja
3,26% delež celotnega objekta in je last
zastaviteljev Dvoršak Jožeta in Dvoršak Da-
rije, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 10. 5. 1987 med prodajal-
cema Svetek Vesno in Svetek Marijanom
ter zastaviteljema kot kupcema, zastavna
pravica v korist upnice Slovenske investicij-
ske banke d.d., Čopova 38, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 4,500.000 SIT s
pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 10. 2002

Z 2002/00208 IZ-19510
Okrajno sodišče v Domžalah je v zadevi

zavarovanja denarne terjatve upnice Poštne
banke Slovenije d.d., Ulica Vita Kraigherja
5, Maribor in dolžnika Difar, trgovina in po-
sredovanje d.o.o., Pernetova 1, Trzin, in
zastavitelja Mita d.o.o. Slamnikarska 18,
Domžale, zaradi ustanovitve zastavne pravi-
ce na nepremičnini, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, dne 21. 10. 2002 sklenilo:

na podlagi izvršljivega notarskega zapi-
sa, sporazuma o zavarovanju denarne terja-
tve, opr. št. SV 3033/02 z dne 12. 8. 2002,
notarke Nade Kumar iz Ljubljane, se za za-
varovanje upničine denarne terjatve v zne-
sku 31,000.000 SIT s pp, z gibljivo obre-
stno mero, na podlagi pogodbe o odobritvi
okvirnega kredita št. 101/02.DH z dne
30. 7. 2002, dovoli zavarovanje z rubežem
nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiški knji-
gi, in sicer lokala št. B 1-L2-P-LK3 v prodaj-
ni površini 66,81 m2, v pritličju in 52,50 m2,
v kleti ter parkirnim mestom št. 115, v ga-
ražni kleti ter določen idealni delež na celot-
nem objektu, in sicer na skupnih prostorih
lamele 1120/10000, skupnih prostorih pri-
tličja objekta B 1 155/10000, skupnih pro-
storih celotnega objekta B 1 124/10000,
funkcionalnem zemljišču 124/10000,
skupnih prostorih garažne kleti
489, 14/10000, ki leži na naslovu Ljubljan-
ska c. 12 c, Trzin, v objektu zgrajenem na
parcelnih št. 111/1, vložna št. 218, k.o.
Trzin. Lokal bo na podlagi odločbe Geodet-
ske uprave Ljubljana, izpostava Domžale z
dne 8. 6. 2002 preparceliran na parcelno
št. 11/17, kar je razvidno pri plombi dnev-
na št. 2213/2000, katerega lastnik je po-
djetje Mita d.o.o., kar je razvidno iz prodaj-
ne pogodbe, sklenjene dne 28. 3. 2001 in
dodatka z dne 18. 7. 2002, oboje sklenje-
no med podjetjem Mita d.o.o. kot kupcem
in SGP Kraški Zidar d.d. Nepremičninska
družba Poteza d.o.o. in Co. invest d.o.o.
kot prodajalci.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 10. 2002

Z 02/00075 IZ-19503
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Grosupljem, opr. št. Z 02/00075 z dne 18.
10. 2002 in rubežnem oziroma popisnem
in cenilnem zapisniku iste opr. št. in z istega
dne, je bila na poslovnem prostoru – lokal v
izmeri 308,40 m2, v stanovanjski stavbi Gro-
suplje, Adamičeva c. 3a, stoječa na parc.
št. 1207/4, vpisana v vl. št. 363, k.o. Gro-

2. sklep
Delnice, ki ob združitvi glede na razmer-

je združitve oziroma zamenjave ne doseže-
jo potrebnega števila, da bi bile zamenjane,
se na presečni dan zamenjave delnic razve-
ljavijo.

Delnice, izdane namesto razveljavljenih
in ne zamenjanih, družba proda do 28. 2.
2003 za račun delničarjev. Izkupiček se iz-
plača udeležencem, sorazmerno številu raz-
veljavljenih in ne zamenjanih delnic.

Pogoji za udeležbo
Delničar se lahko skupščine udeleži in

izvršuje glasovalno pravico neposredno ali
preko pooblaščenca. Pooblastilo mora biti
pisno.

Sklepčnost in drugi sklic
Skupščina je sklepčna, če je ob njenem

začetku (prvi sklic) prisotnih oziroma zasto-
panih več kot 15% glasov.

Če skupščina ob tem sklicu ne bo sklep-
čna, je drugi sklic skupščine z istim dnev-
nim redom istega dne eno uro po prvem
sklicu, to je dne 16. 12. 2002 ob 12. uri.
Ob drugem sklicu bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za skupščino
Letno poročilo, poročilo nadzornega

sveta in predlog sprememb statuta so delni-
čarjem na voljo na sedežu družbe vsak de-
lovni dan od objave tega sklica dalje, od 9.
do 15. ure.

Motel Grosuplje, d.d.

ustanovljena na poslovnem prostoru v I. nad-
stropju v Trgovinsko poslovnem centru v
Metliki, v skupni neto izmeri 196,71 m2, kot
del poslovnega prostora v objektu 3, vpisan
v zemljiški knjigi, št. z.k. vložka E-1, k.o.
Metlika, pod oznako B 36, poslovni prostor
št. 7/1, v prvem nadstropju na parc. št.
3999/3 in parc. št. 3995, kar v naravi pred-
stavlja del prvega nadstropja v poslovnem
objektu 3, ki ima dostop iz objekta št. 1,
vhodna vrata, ki so last dolžnika Status, Po-
djetje za proizvodnjo, trgovino in storitve Me-
tlika d.o.o., Ulica Belokranjskega odreda
19, Metlika in jih je pridobil na podlagi ku-
poprodajne pogodbe št. 2798/95 z dne
14. 9. 1995, sklenjene v obliki notarskega
zapisa pod opr. št. SV 189/01, s prodajal-
cem družbo SKB nepremičnine & leasing
d.o.o. Slovenska 54, Ljubljana, zastavna
pravica v korist upnice SKB banke d.d. Ljub-
ljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarova-
nje izvršljive denarne terjatve v višini
408.000 EUR z zakonitimi zamudnimi
obrestmi in ostalimi stroški ter pripadki,
hkrati s prepovedjo odtujitve in obremeni-
tve.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 10. 10. 2002

Z 2002/00182 IZ-19002
Na podlagi sklepa o zavarovanju, opr. št.

Z 2002/00182, ki ga je dne 15. 10. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena z ustanovitvijo zastavnih pravic
na nepremičnini v lasti zastaviteljice Olge
Bergant, s popisom (rubežem) te nepremič-
nine, ki še ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer na enoinpolsobnem stanovanju v izme-
ri 51,75 m2, ki sestoji iz predprostora v
izmeri 4,95 m2, kopalnice v izmeri 4,65 m2,
kabineta v izmeri 7,25 m2, kuhinje + dnev-
ne sobe v izmeri 17,65 m2, jedilnice v izme-
ri 5,85 m2, loggie v izmeri 2,15 m2 in kleti v
izmeri 1,95 m2, v prvem nadstropju bloka,
na naslovu Ulica 7. avgusta 11, Dob, skupaj
z ustreznim solastniškim deležem na sku-
pnih objektih, delih in napravah ter na stav-
bnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem
na zemljišču parc. št. 48/1, 50/3, vpisanih
pri vl. št. 933, k.o. Dob, v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Domžalah, ki jo je za-
staviteljica pridobila na podlagi pogodbe št.
205/79 o nakupu stanovanja kot posamez-
nega dela stavbe z dne 30. 7. 1979, anek-
sa št. 1 k pogodbi št. 205/79 o nakupu
stanovanja kot posameznega dela stavbe z
dne 2. 6. 1980, sklepa o dedovanju, opr.
št. D 116/81 z dne 22. 10. 1981, sklepa o
dopolnitvi sklepa o dedovanju, opr. št. D
116/81 z dne 6. 9. 1982 in sklepa o dedo-
vanju, opr. št. D 112/94 z dne 14. 9. 1999.

Okrajno sdoišče v Domžalah
dne 15. 10. 2002

Z 2002/00236 IZ-19004
Na podlagi sklepa o zavarovanju, opr. št.

Z 2002/00236, ki ga je dne 15. 10. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena zastavna pravica z rubežnim
popisom in s prepovedjo obremenitve in
odsvojitve na nepremičnini, še ne vpisani v
zemljiško knjigo, z zaznambo izvršljivosti ter-
jatve, in sicer na dvosobnem stanovanju št.
28 v izmeri 62,93 m2, v VI. nadstropju sta-
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suplje naselje, ki je last dolžnika Coming,
družba za trgovino d.d., Slovenčeva 24,
Ljubljana, prej Elektrotehna n.sol.o., Ljub-
ljana, TOZD Elprom n.sol.o., Ljubljana, Čo-
pova 38, opravljen rubež in ustanovljena
zastavna pravica v korist upnice Abanke
d.d., Ljubljana, Slovenska c. 58, za zavaro-
vanje denarne terjatve v znesku
100,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 18. 10. 2002

Z 02/00076 IZ-19504
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Grosupljem, opr. št. Z 02/00076 z dne
18. 10. 2002 in rubežnem oziroma popi-
snem in cenilnem zapisniku iste opr. št. in z
istega dne, je bila na poslovnih prostorih
dolžnika in zastavitelja Armex armature
d.o.o., Ljubljanska c. 66, Ivančna Gorica,
to je poslovni prostor 1, ki se nahaja v kleti
(delavnica) v izmeri 835 m2, s pripadajočim
vhodom in zemljiščem in v tem delu objekta
(označena črtkana na etažnem načrtu) ter
kot idealni delež solastnine v kleti, in sicer
kotlovnica 2 v izmeri 62,10 m2, stopnišče v
izmeri 27 m2 (skupaj kotlovnica in stopnišče
89,89 m2), poslovnem prostoru 2, v pritličju
(pisarne) v izmeri 193,90 m2 ter kot idealni
delež solastnine v pritličju, in sicer skupno
stopnišče 8 v izmeri 18,36 m2, prehod 6 v
izmeri 47,86 m2, hodnik in WC 7 v izmeri
38,32 m2 (104,54 m2), oboje v poslovnem
objektu Ljubljanska c. 2a, Ivančna Gorica,
stavba stoječa na parc. št. 1/30 in 1/11,
obe vpisani v vl. št. 548, k.o. Gorenja vas,
ustanovljena zastavna pravica v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke d.d., Trg repu-
blike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 72,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 18. 10. 2002

Z 305/2002 IZ-18944
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 305/2002 z dne 6. 9.
2002, je bilo trisobno stanovanje št. 37, v
skupni izmeri 78 m2, ki se nahaja v 9. nad-
stropju stanovanjske stavbe na naslovu Kranj,
Cesta 1. maja 65, s pripadajočo pravico so-
uporabe skupnih delov stavbe, skupnih pro-
storov ter ustreznega dela funkcionalnega
zemljišča, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi in
ga je zastavna dolžnica Irena Naraločnik po
prodajni pogodbi z dne 26. 5. 1999, pogod-
bi o priznanju lastninske pravice in darilni
pogodbi, sklenjeni s 30. 11. 1999 v notar-
skem zapisu notarke Duše Trobec Bučan iz
Kranja, pod opr. št. SV 730/99 ter sporazu-
mu v obliki notarskega zapisa, dne 16. 4.
2002 pri notarju Vojku Pintarju iz Kranja, pod
opr. št. SV 656/2002, na naroku dne 4. 10.
2002 zarubljeno za zavarovanje denarne ter-
jatve po pogodbi o dolgoročnem tolarskem
kreditu št. TK 299/2002 z dne 13. 6. 2002,
v višini 13,500.000 SIT s pripadki, v korist
upnika Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljub-
ljana, Šmartinska 140, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 10. 2002

Z 308/2002 IZ-18946
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 308/2002 z dne 6. 9.
2002, je bilo enosobno stanovanje št. 43, v

skupni izmeri 39,10 m2, ki se nahaja v 7.
nadstropju večstanovanjskega objekta, Uli-
ca Tuga Vidmarja 2, Kranj, stoječem na
parc. št. 405/2, vl. št. 700, k.o. Klanec, s
pripadajočim solastninskim deležem na sku-
pnih prostorih, delih objekta in napravah, ki
služijo stavbi kot celoti in na funkcionalnem
zemljišču stanovanjske hiše, ki še ni vpisa-
no v zemljiški knjigi, last zastavnega dolžni-
ka Andreja Kamina, roj. 2. 3. 1967, Krka
17/a, Krka in Vanese Kalan, roj. 24. 4.
1978, Ul. Tončka Dežmana 8, Kranj, vsa-
kega do 1/2, po kupoporodajni pogodbi z
dne 19. 4. 2002 in dodatku št. 1 k njej z
dne 24. 4. 2002, sklenjeno s prodajalko
Tatjano Šoštarič, por. Vidak, ulica Tuga Vid-
marja 2, Kranj, na naroku dne 4. 10. 2002
zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve
po kreditni pogodbi št. 2081/0000883-00
z dne 16. 5. 2002, v višini 25.600 EUR, s
pripadki, v korist upnika Kärntner Sparkas-
se AG, Celovec, podružnica v Sloveniji, Du-
najska 63, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 10. 2002

Z 2002/01861 IZ-18109
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01861 z dne 1. 10. 2002,
je bilo trisobno stanovanje št. 2, ki leži v
pritličju na vzhodni strani v 4. stopnišču ob-
jekta B na naslovu Ljubljana, Ulica bratov
Učakar 22, parc. št. 2219/2, k.o. Zgornja
Šiška, in ki obsega naslednje prostore:
predprostor 8,88 m2, WC 1,75 m2, kuhinja
12,22 m2, dnevna soba 20,57 m2, shram-
ba 7,31 m2, predsoba 4,39 m2, kopalnica
3,84 m2, utiliti 4,24 m2, spalnica 13,94 m2,
soba 12,77 m2, terasa 4,05 m2, skupaj s
pripadajočim solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih, delih, objektih in napravah
stavbe in na funkcionalnem zemljišču, ki je
last dolžnika Glavnik Mitja do 3/4 in dolžni-
ce Glavnik Mateje do 1/4, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 1. 8. 2002, skle-
njene z Ano Marijo Mueller kot prodajalko, z
dnem 1. 10. 2002 zarubljeno v korit upnice
Zveze bank, registrirana zadruga z omeje-
nim jamstvom, Paulitschgasse 5-7, Celo-
vec, Republika Avstrija, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 72.500 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2002

Z 2002/01788 IZ-18927
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01788 z dne 4. 10. 2002,
je bilo stanovanje št. 03B02S v izmeri
86,53 m2, shramba št. 03BS04K v izmeri
11,94 m2, atrij št. 03B02A v izmeri
55,32 m2 in parkirno mesto 03P10P, ki se
nahaja v večstanovanjskem objektu 03B02S
na naslovu Ulica Lojzeta Spacala 6, Ob Ko-
seškem bajerju, Ljubljana, skupaj z ustrez-
nim solastniškim deležem na skupnih ob-
jektih, delih in napravah ter na stavbnem in
funkcionalnem zemljišču, stoječem na zem-
ljišču parc. št. 1065/446, k.o. Zgornja Ši-
ška, ki je last dolžnika in zastaviteljice, na
podlagi pogodbe št. 220212/2002-37 z
dne 27. 6. 2002, sklenjene med prodajal-
cem Imos Inženiring d.d., Ljubljana ter dol-
žnikom in zastaviteljico kot kupcema, s pre-
povedjo odtujitve in obremenitve, z dnem

4. 10. 2002 zarubljeno v korist upnice No-
ve Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg re-
publike 2, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7,225.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2002

Z 2002/01299 IZ-18928
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01299 z dne 4. 10. 2002,
je bilo enosobno etažno stanovanje št. 45 v
izmeri 41,73 m2, ki se nahaja v 7. nadstro-
pju stanovanjskega bloka na Glinškovi plo-
ščadi 20 v Ljubljani ter shramba v kleti sta-
novanjskega bloka na Glinškovi ploščadi 20
v Ljubljani, stoječega na parc. št. 1002/2,
1, 3 in 1003/1, 2, k.o. Ježica, ki je last
dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 11. 2. 2000, sklenjene s prodajalcem
Axel d.o.o., s prepovedjo odtujitve in obre-
menitve, z dnem 4. 10. 2002 zarubljeno v
korist upnice Mladinske knjige založba d.d.,
Slovenska 29, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2002

Z 2002/01689 IZ-18931
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01689 z dne 4. 10. 2002,
je bilo mansardno stanovanje v objektu D,
oznaka stanovanja D.M.15 (stanovanje po pro-
jektni dokumentaciji  v izmeri 43,34 m2, z
galerijo v izmeri 31,81 m2 in teraso v izmeri
6,30 m2), s parkirnim mestom v kletnem ga-
ražnem objektu z oznako P-166 v izmeri
11,70 m2 in shrambo v kleti objekta v izmeri
5,40 m2, v objektu Nova Grbina na lokaciji
Ljubljana–Vič Utensilia, ki je last dolžnika, na
podlagi prodajne pogodbe št. 068/20-6,
sklenjene dne 3. 4. 2001 med prodajalcem
GP Grosuplje d.d., Ljubljana in dolžnikom kot
kupcem, s prepovedjo obremenitve in odsvo-
jitve, z dnem 4. 10. 2002 zarubljeno v korist
upnice Slovenske investicijske banke d.d.,
Čopova 38, Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 16,959.960 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2002

Z 2002/01610 IZ-18933
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01610 z dne 4. 10. 2002,
je bilo trisobno stanovanje št. 21, v izmeri
72,28 m2, v 4. nadstropju in sobe v izmeri
10 m2, v 5. nadstropju stanovanjske zgrad-
be v Ljubljani, Hubadova ul. 20, zgrajene na
parc. št. 246/5, k.o. Brinje I, s sorazmer-
nim solastniškim deležem na skupnih pro-
storih, delih objekta in napravah, ki služijo
stanovanjski hiši kot celoti in na funkcional-
nem zemljišču stanovanjske hiše, ki je last
dolžnikov, vsakega do 1/2, na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 22. 2. 2002 in anek-
sa k tej pogodbi z dne 5. 6. 2002, sklenje-
nih s prodajalko Evo Cesar iz Ljubljane, z
dnem 4. 10. 2002 zarubljeno v korist upni-
ka Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Po-
družnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
42.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2002
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Z 2002/01848 IZ-18949
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01848, ki ga je dne 10. 10. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. S 16 v man-
sardi objekta 118 v izmeri 47,19 m2 in par-
kirnem mestu št. 64, skupaj z ustreznim
solastniškim deležem na skupnih objektih,
delih in napravah ter na stavbnem in funkci-
onalnem zemljišču, stoječem na zemljišču
parc. št. 211/11 in 2110/12, obe k.o. Vič,
ki je last dolžnice, na podlagi prodajne po-
godbe št. 6/2002 in aneksa št. 1 k navede-
ni prodajni pogodbi, oba sklenjena med pro-
dajalcem Mijax d.o.o., Staničeva ulica 14,
Ljubljana ter dolžnico kot kupcem, s prepo-
vedjo odtujitve in obremenitve, zastavna pra-
vica v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 2,400.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2002

Z 2002/01935 IZ-18950
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01935, ki ga je dne 10. 10. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 63, v neto
površini 77,58 m2 oziroma prodajni površini
75,18 m2 in shrambe št. 63 v izmeri
4,60 m2, ki se nahaja v III. stanovanjskem
nadstropju objekta D1/lamela 2 v območju
urejanja CO 5/3 Zdravstveni dom, k.o. Ta-
bor in mu pripada tudi sorazmeren solastni-
ški delež na skupnih prostorih, delih objek-
ta in napravah, ki služijo stanovanjski hiši
kot celoti in na funkcionalnem zemljišču sta-
novanjske hiše, ki je last zastavitelja, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št.
076/00-S/D1/2 z dne 1. 9. 2000, skle-
njene med prodajalcem Energoplan grad-
beno podjetje d.d., Pod hribom 55, Ljublja-
na in zastaviteljem kot kupcem ter aneksa
št. 1 h kupoprodajni pogodbi, zastavna pra-
vica v korist upnika Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 45.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2002

Z 2002/01582 IZ-19498
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01582, ki ga je dne 16. 10. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru na Bri-
lejevi 7 v Ljubljani, v izmeri 69,94 m2, kateri
sestoji iz lokala v izmeri 58,14 m2, v pritličju
in kleti v izmeri 11,80 m2, skupaj z ustrez-
nim solastniškim deležem na skupnih delih,
objektih in napravah ter na stavbnem in fun-
kcionalnem zemljišču, parc. št. 96/1, vl. št.
1761, k.o. Nove Dravlje, ki je last dolžnika,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 4.
2002, sklenjene s prodajalcem Šinkovec
Aleksandrom, Glavčeva 4, Mengeš, s pre-
povedjo odtujitve in obremenitve, zastavna
pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2002

Z 2002/01819 IZ-19499
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01819 z dne 15. 10.
2002, je bil poslovni prostor št. 4B v grupi
F objekta ST-3, v skupni izmeri 38,67 m2

neto površine, s pravico souporabe sku-
pnih delov in naprav v objektu, ki stoji na
parc. št. 957, 958, 959, 960 in 961, k.o.
Stožice, ki je last zastaviteljice, na podlagi
pogodbe št. 20/85 z dne 12. 4. 1985,
sklenjene s prodajalcem DO Giposs Inženi-
ring iz Ljubljane, OV 2888/95 in prodajne
pogodbe z dne 19. 2. 1992, sklenjene s
prodajalcem Dejanovski Vladimirjem, IV OV
1289, z dnem 15. 10. 2002 zarubljen v
korist upnice Banke Vipa d.d., Erjavčeva 2,
Nova Gorica, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 6,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2002

In 2002/00216 IZ-19502
Na podlagi tusodnega sklepa o izvršbi z

dne 23. 5. 2002, opr. št. In 2002/00216,
opravljen v korist upnika Stanovanjskega po-
djetja Ljubljana d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, rubež stanovanja št. 5, v izmeri
81,39 m2, ki se nahaja v II. nadstropju več-
stanovanjske hiše na Rojčevi 26 v Ljubljani,
ki stoji na parc. št. 985, k.o. Moste. Zapi-
snik o rubežu ima pravni pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2002

Z 2002/01469 IZ-19507
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01469 z dne 25. 9. 2002,
je bilo dvosobno stanovanje št. 35, v skupni
izmeri 54 m2, v pritličju stanovanjskega ob-
jekta na naslovu Matjaževa ul. 17, Ljublja-
na, stoječem na parc. št. 1741, vl. št. 1564,
k.o. Bežigrad, s pripadajočo kletno shram-
bo in sorazmernim deležem na skupnih pro-
storih, delih in napravah ter funkcionalnem
zemljišču stavbe, v kateri se nepremičnina
nahaja, ki je last dolžnikov, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 9. 4. 2002,
sklenjene med Merico Nikolajević Batas kot
prodajalko in dolžnikoma kot kupcema, s
prepovedjo odtujitve in obremenitve, z dnem
25. 9. 2002 zarubljeno v korist upnika Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmar-
tinska 140, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 38.708 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan izplačila kredita s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2002

Z 2002/00835 IZ-18995
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2002/00835 z dne
24. 9. 2002, je bila ustanovljena zastavna
pravica na nepremičnini, ki obsega dvoso-
bno stanovanje, št. A-102, v I. nadstropju,
ki meri 57,20 m2 z loggio, ki meri 4,80 m2,
in kletno shrambo št. A-102 v poslovno sta-
novanjskem objektu Dravske terase v Mari-
boru, ki stoji na parc. št. 1978, 1979,
1983/1, 1983/3, 1984 in 1982/4, k.o.
Koroška vrata in je last zastavitelja do celo-
te, na naroku dne 24. 9. 2002 in zarubljena
v korist upnice Nove KBM d.d., Vita Kraig-

herja 4, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 8,340.000 SIT s pripadki in
bodoče in pogojne terjatve v višini največ
5,360.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 9. 2002

Z 2002/00443 IZ-18996
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr.
št. SV 507/2002 z dne 14. 5. 2002, s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2002/00443 z dne 10. 7. 2002, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo in obsega stanovanje št. 7, v III.
nadstropju večstanovanjskega objekta na
naslovu Sladki vrh 5/č, v skupni izmeri 67
m2 in s kletnim prostorom v izmeri 2,91 m2,
stoječe na parc. št. 373/1, k.o. Sladki vrh,
ki je v lasti dolžnikov in zastaviteljev Ernesta
in Branke Gačnik, vsakega do 1/2, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe o prodaji sta-
novanja št. 19 z dne 30. 11. 1991, v korist
upnika Raiffeisebank Eberndorf, Registrier-
te  Genossenschaft mit beschrankter Haf-
tung, s sedežem na naslovu Bahnhofstras-
se 22, 98141 Eberndorf, Avstrija, zaradi
zavarovanja denarne terjatve v višini 27.000
EUR v tolarski protivrednosti, s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 7. 2002

Z 02/00549 IZ-19006
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Marka Finka iz Celja, opr. št. SV
486/02 z dne 4. 6. 2002, s sklepom o
zavarovanju opr. št. Z 02/00549 z dne 12.
9. 2002, odredilo rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega dvo-
sobno stanovanje C 1/P-2 v pritličju večsta-
novanjskega objekta C v skupni izmeri
54,34 m2 in pripadajočo kletno shrambo št.
2 v izmeri 4 m2, parkirno mesto št. 33 v
izmeri 12,48 m2 v kleti objekta ter atrij v
približni izmeri 60 m2, s pripadajočim sola-
stniškim deležem na skupnih prostorih, de-
lih objektih in napravah v večstanovanjski
hiši in funkcionalnem zemljišču, objekt pa
leži na parc. št. 1402/2, 1402/5, 1402/6,
1402/7, 1402/8, 1402/9, 1402/10,
1402/11, 1402/12, 1402/13, 1402/14,
1402/15, 1402/16, 1402/17, 1402/18,
1402/19, 1402/20, 1402/21, 1402/22,
1402/23, 1402/24 in 1402/25, pripisane
pri vl. št. 2885, k.o. Pobrežje, ki je last
dolžnikov oziroma zastaviteljev Dušana Go-
loba in Slavice Krstić, vsakega do 1/2, na
podlagi kupoprodajne pogodbe za stanova-
nje C 1/P-2, v pritličju objekta C, projekta
Vila bloki Nasipna št. 05/2001 z dne 7. 1.
2002, v korist upnika Kärntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunaj-
ska 63, Ljubljana, zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve v višini 22.500 EUR v tolarski
protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 9. 2002

Z 02/00551 IZ- 19011
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki ne-
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posredno izvršljivega notarskega zapisa no-
tarja Marka Finka iz Celja, opr. št. SV 483/02
z dne 4. 6. 2002, s sklepom o zavarovanju
opr. št. Z 02/00551 z dne 12. 9. 2002,
odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo in obsega stanovanje št. 4 v
I. nadstropju večstanovanjske hiše v Maribo-
ru, Borova vas 28, ki stoji na parc. št. 2362
stavbišče, stanovanjska stavba v izmeri
1.686 m2, ki je pripisana k vl. št. 1559, ko.o.
Spodnje Radvanje, stanovanje obsega
59,15 m2 s pripadajočim solastniškim dele-
žem na skupnih prostorih, delih objektih in
napravah v večstanovanjski hiši in funkcio-
nalnem zemljišču, ki je last zastaviteljev Ta-
tjane Golenko in Miroslava Korošca, vsake-
ga do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 19. 4. 2002, v korist upnika Kärnt-
ner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, zaradi za-
varovanja denarne terjatve v višini 22.150
EUR v tolarski protivrendosti s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 9. 2002

Z 02/00551 IZ-19012
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki ne-
posredno izvršljivega notarskega zapisa no-
tarja Marka Finka iz Celja, opr. št. SV 483/02
z dne 4. 6. 2002, s skelpom o zavarovanju
opr. št. Z 02/00551 z dne 12. 9. 2002
odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo in obsega stanovanje št. 4 v
I. nadstropju večstanovanjske hiše v Maribo-
ru, Borova vas 28, ki stoji na parc. št. 2362
stavbišče, stanovanjska stavba v izmeri
1.686 m2, ki je pripisana k vl. št. 1559, k.o.
Spodnje Radvanje, stanovanje obsega
59,15 m2 s pripadajočim solastniškim dele-
žem na skupnih prostorih, delih objektih in
napravah v večstanovanjski hiši in funkcio-
nalnem zemljišču, ki je last zastaviteljev Ta-
tjane Golenko in Miroslava Korošca, vsake-
ga do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 19. 4. 2002, v korist upnika Kärnt-
ner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, zaradi za-
varovanja denarne terjatve v višini 22.150
EUR v tolarski protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 9. 2002

Z 2002/00638 IZ-19015
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2002/00638 z dne
10. 9. 2002, je bila ustanovljena zastavna
pravica na triinpolsobnem stanovanju št. 3, v
II. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mari-
boru, Gregorčičeva ul. 3, v izmeri 97,10 m2,
s solastninsko pravico na skupnih prostorih,
delih in napravah stavbe ter zemljišču na ka-
terem stavba stoji in na funkcionalnem zem-
ljišču, ki je last Renate Vajdič in Matjaža Tr-
stenjaka, za vsakega do 1/2 celote, na naro-
ku dne 10. 9. 2002 in zarubljena v korist
upnice Nove KBM d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 9,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 9. 2002

Z 2002/00955 IZ-19017
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki

neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Brede Horvat iz Maribora, opr. št.
SV 977/02 z dne 16. 9. 2002, s sklepom
o zavarovanju opr. št. Z 2002/00955 z dne
7. 10. 2002, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega
55,60 m2 stanovanjske hiše na Žabotovi 4 v
Mariboru, zgrajene na parc. št. 959/1, pri-
pisane k z.k. vl. št. 1456, k.o. Studenci, ki
obsega stanovanje v nadstropju v izmeri
41,60 m2 in sestoji iz predprostora v izmeri
2,60 m2, kuhinje in dnevne sobe v izmeri
25,50 m2, sobe v izmeri 8,80 m2, kopalni-
ce v izmeri 4,70 m2 in kleti v izmeri 14 m2, k
stanovanju pa pripada tudi solastniški delež
na funkcionalnem zemljišču in skupnih pro-
storih stanovanjske zgradbe ter parkirišče
na dvorišču z oznako M6, ki je v lasti dolžni-
ce in zastaviteljice Danice Požarnik, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 28. 8.
2002, vse v korist upnice Poštne banke
Slovenije d.d., Vita Kraigherja 5, Maribor,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 10. 2002

Z 2002/00940 IZ-19018
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2002/00940 z dne
3. 10. 2002, je bila ustanovljena zastavna
pravica na nepremičnini, ki obsega stano-
vanjsko vrstno hišo tip B, P+m v velikosti
štirisobnega stanovanja, skupne površine
163 m2, na zemljišču parc. št. 401/11, v
izmeri 348 m2, od tega stavbišče v izmeri
101,16 m2 in ostalo, zemljišče s pripadajo-
čo vrtno lopo v izmeri 46,84 m2, k.o. Zg.
Radvanje, ki je v lasti Radovana Stoniča do
celote, dne 3. 10. 2002 na naroku zarub-
ljena v korist upnice Probanke d.d., Gospo-
ska 23, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 10,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2002

Z 2002/00913 IZ-19023
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2002/00913 z dne
24. 9. 2002, je bila nepremičnina enoinpol-
sobno stanovanje št. C 2/1-6, v I. nadstro-
pju, objekta C projekta Vila bloki Nasipna, v
skupni izmeri 43,40 m2, s pripadajočo klet-
no shrambo št. C 2/1-6 v izmeri 4 m2, v
večstanovanjskem objektu C, Heroja Vojka 4
B, Maribor, ki stoji na parc. št. 1402/8, k.o.
Pobrežje, ter s pripadajočim parkirnim pro-
storom št. 2 v izmeri 12,60 m2, s pripadajo-
čim solastniškim deležem na skupnih prosto-
rih, delih, objektih in napravah v večstano-
vanjski hiši in funkcionalnem zemljišču, ob-
jekt pa leži na parc. št. 1402/2, 1402/5,
1402/6, 1402/7, 1402/8, 1402/9,
1402/10, 1402/11, 1402/12, 1402/13,
1402/14, 1402/15, 1402/16, 1402/17,
1402/18, 1402/19, 1402/20, 1402/21,
1402/22, 1402/23, 1402/24 in 1402/25,
pripisane pri vl. št. 2885, k.o. Pobrežje, ki je
do celote last Tanje Štiglic, dne 24. 9. 2002
na naroku zarubljena v korist upnika Kärnt-
ner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, zaradi za-
varovanja denarne terjatve v znesku 22.200
EUR v tolarski protivrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 9. 2002

Z 2002/00798 IZ-19024
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Marka Finka iz Celja, št. SV 647/02
z dne 26. 7. 2002, v skladu s sklepom o
zavarovanju opr. št. Z 2002/00798, dne
1. 10. 2002 opravilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo – dvosobne-
ga stanovanja št. 4, v izmeri 89,68 m2, ki se
nahaja v prvem nadstropju večstanovanjske
hiše v Mariboru, Razlagova 21, stoječe na
parc. št. 1017/1, pripisane k vložni št. 553,
v k.o. Maribor Grad, s pripadajočim kletnim
boksom ter solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih, delih, objektih in napravah
stavbe ter funkcionalnega zemljišča, last
dolžnika Vladimirja Malašiča, na podlagi pro-
dajne pogodbe, sklenjene s prodajalcem
W & G, podjetje za proizvodnjo strojev in
opreme d.o.o., Maribor, v zavarovanje de-
narne terjatve upnika Kärntner Sparkasse
AG Celovec, v višini 20.400 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 10. 2002

Z 2002/00911 IZ-19025
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2002/00911 z dne
24. 9. 2002, je bila nepremičnina, enoso-
bno stanovanje št. 21, v IV. nadstropju več-
stanovanjske hiše v Mariboru, Greenwiška
cesta 8, v izmeri 39,63 m2, stoječe na par-
celi št. 1084/49 – stanovanjska zgradba v
izmeri 601 m2, vpisani pri vl. št. 2067, k.o.
Pobrežje, ki je do celote last Elvire Ramda-
ni, dne 24. 9. 2002 na naroku zarubljena v
korist upnika Kärntner Sparkasse AG, Celo-
vec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terja-
tve v znesku 22.700 EUR v tolarski proti-
vrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 9. 2002

Z 2002/00524 IZ-19030
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Marka Finka iz Celja, opr. št. SV
443/02 z dne 22. 5. 2002, s sklepom o
zavarovanju, opr. št. Z 2002/00524 z dne
11. 9. 2002, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega
štirisobno stanovanje št. 15, v četrtem nad-
stropju stanovanjskega bloka v Mariboru,
Cesta Proletarskih brigad 64, ki stoji na
parc. št. 3004, k.o. Tabor, ter obstoji iz
kuhinje, štirih sob, kopalnice, WC, predso-
be, lože ter pomožnih prostorov, v skupni
površini 97,62 m2, s pripadajočim solastni-
škim deležem na skupnih prostorih, delih
objektih in napravah v večstanovanjski hiši
in funkcionalnem zemljišču, ki je v lasti za-
staviteljev Dragana Petrovića in Dragice Pe-
trović, na podlagi prodajne pogodbe št.
132/93 z dne 21. 6. 1993, vse v korist
upnika Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 61, Ljub-
ljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v
višini 45.000 EUR v tolarski protivrednosti s
pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 9. 2002
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Z 2002/00938 IZ-19032
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Brede Horvat iz Maribora št. SV
974/02-1 z dne 13. 9. 2002, s sklepom o
zavarovanju opr. št. Z 2002/00938 z dne
9. 10. 2002, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, trisobnega
stanovanja z oznako L4.1.04 v izmeri
85,52 m2, v 1. nadstropju, s pripadajočo
kletno shrambo z oznako KB 51, v velikosti
2,87 m2, v prvi podzemni kletni etaži objek-
ta, kar vse se nahaja v stanovanjsko poslov-
nem objektu Mirni zaliv v Mariboru, ob Ko-
roški cesti, zgrajenem na parc. št. 1824/3,
1822/2, 1822/1, 1821/3, 1821/2,
1797/1, 1794/1, 1794/2, 1795/11 in
1795/10, k.o. Koroška vrata, s solastnin-
sko pravico na skupnih prostorih, delih, na-
pravah objekta in na zemljišču, na katerem
objekt stoji ter funkcionalnem zemljišču, ki
je v celoti last dolžnice - zastaviteljice, na
podlagi prodajne pogodbe št. 71 z dne 5. 9.
2002, v zavarovanje denarne terjatve upni-
ce Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita
Kraigherja 4, Maribor, v višini 22,600.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 10. 2002

Z 2002/00523 IZ-19033
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 497/02 z dne 27. 5. 2002, s skle-
pom o zavarovanju, opr. št. Z 2002/00523
z dne 11. 9. 2002, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in
obsega trisobno stanovanje št. 1, v pritličju,
Šarhova 105, Maribor, v izmeri 84,18 m2,
ter klet oziroma drvarnico v izmeri 9 m2, ki
je v lasti zastaviteljev Milana Prajnerja in Su-
zane Žugelj, na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. S-210/93 z dne 18. 10. 1992,
vse v korist upnice Probanke d.d. Maribor,
Gosposka 23, Maribor, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v višini 3,000.000 SIT s
pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 9. 2002

Z 2002/00670 IZ-19035
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 620/2002 z dne 28. 6. 2002, v skladu
s sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2002/00670 z dne 12. 9. 2002, opravilo
rubež nepremičnin, ki nista vpisani v zemlji-
ško knjigo – lokala št. 1, v izmeri 26,08 m2

in lokala št. 4 v izmeri 25,68 m2, ki se
nahajata v pritličju trgovsko-poslovnega ob-
jekta ob Ljubljanski ulici v Mariboru (v Sred-
nješolskem centru), stoječega na parc. št.
1609/1 in 1609/20, v k.o. Tabor, s pripa-
dajočim deležem na skupnih prostorih, na-
pravah in zemljišču objekta, last dolžnika
Marinka Zlateva, na podlagi kupoprodajnih
pogodb št. 4080-743/RB z dne 7. 3. 2001
in št. 4100-743/RB z dne 18. 10. 2001, v
zavarovanje denarne terjatve upnice Nove

kreditne banke Maribor d.d., v višini
50,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 10. 2002

In 2002/00063 IZ-18063
Opravi se rubež nepremičnine, ki ni vknji-

žena v zemljiško knjigo, in sicer dvosobnega
stanovanja v izmeri 48 m2, v tretjem nadstro-
pju stanovanjskega bloka v Novem mestu, Kle-
menčičeva ulica 3 (prej Ljubljanska cesta 14),
ki stoji na parc. št. 271, k.o. Novo mesto, last
dolžnice Ivanke Špelko Kramar, Klemenčiče-
va ulica 3, Novo mesto, zaradi izterjave
678.213,50 SIT s p.p., v korist upnice Repu-
blike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravo-
branilstvo, Zunanji oddelek v Novem mestu.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 9. 2002

Z 129/2002 IZ-19512
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarja Milo-
ša Lešnika iz Lenarta, opr. št. SV 367/2002
z dne 18. 9. 2002, zaradi zavarovanja upni-
čine (Probanka d.d., Gosposka 23, Mari-
bor) denarne terjatve z zastavno pravico na
nepremičnini v lasti zastavitelja, zarubi po-
slovni prostor v pritličju objekta v izmeri 35
m2, v delilnem načrtu št. 7/95, ki ga je
decembra 1995 izdelal Vladimir Medarič
d.i.a. iz Lucije, označen z oznako L8 in obar-
van z rdečo barvo, s pripadajočimi skupnimi
deli objekta in skupno pravico poslovnemu
prostoru pripadajočega zemljišča, ki se na-
haja v objektu na parc. št. 1581, vpisanega
v vl. št. 1323, k.o. Piran - mesto, ki ga je
zastavni dolžnik Jack, slaščičarstvo, gostin-
stvo, turizem, trgovina, export-import, Por-
torož d.o.o., Obala 2, pridobil na podlagi
prodajne pogodbe z dne 6. 2. 1996, skle-
njene med Hoteli Bernardin kot prodajal-
cem zastavnim dolžnikom kot kupcem.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 23. 10. 2002

Z 178/2001 IZ-19494
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Nove LB d.d. Ljubljana, Divizija Ve-
lenje, Rudarska 3, Velenje, do dolžnika Era
d.d., Prešernova 10, Velenje, je bila po skle-
pu naslovnega sodišča opr. št. Z 178/2001
z dne 5. 8. 2002, za zavarovanje denarne
terjatve upnice do dolžnika v višini
500,000.000 SIT s pripadki, v korist upni-
ce ustanovljena zastavna pravica na poslov-
nih prostorih v delu pritličja v zgradbi na
Kidričevi 1-7 (Zibka v Velenju), kjer ima dol-
žnik tudi pravico uporabe skladiščnih pro-
storov v kleti iste zgradbe ter pravico na
skupnih delih in napravah zgradbe, ki stoji
na parc. št. 2525, vl. št. 2752, k.o. Vele-
nje, in katerih lastništvo dolžnik - zastavitelj
izkazuje s prodajno pogodbo z dne 19. 9.
1991, sklenjeno med Rudnikom lignita Ve-
lenje kot prodajalcem in Trgovskim in proiz-
vodnim podjetjem Era p.o. kot pravnim pre-
dnikom dolžnika in zastavitelja.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 15. 10. 2002

Z 118/2002 IZ-19492
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice NLB d.d. Ljubljana, Trg republike 2,

Ljubljana, do dolžnika Mehmedović Admira
s.p., Gradbeništvo ADI, Kardeljev trg 11,
Velenje, je bila po sklepu naslovnega sodi-
šča, opr. št. Z 118/2002 z dne 5. 9. 2002,
za zavarovanje denarne terjatve upnice do
dolžnika v višini 3,500.000 SIT in
1,000.000 SIT s pripadki, v korist upnice
ustanovljena zastavna pravica na stanovanju
št. 7, v izmeri 76,58 m2, nahajajočega se v
2. nadstropju stanovanjske hiše v Velenju,
Kardeljev trg 11, z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih objektih, delih in na-
pravah ter stavbnem in funkcionalnem zem-
ljišču, stoječem na parc. št. 2454/2, k.o.
Velenje, katerega lastništvo zastavitelja Sa-
dija in Sakib Mehmedović dokazujeta s ku-
poprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
št. 147/4 - 934 z dne 5. 2. 1993 in aneksa
k tej pogodbi z dne 14. 3. 2001, sklenjene
med zastaviteljema kot kupcema in RLV Ve-
lenje oziroma Premogovnikom Velenje d.d.,
kot prodajalcem.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 15. 10. 2002

Z 2002/00051 IZ-19040
Okrajno sodišče v Žalcu je s sklepom

opr. št. Z 2002/00051 z dne 28. 6.
2002, v postopku zavarovanja denarne
terjatve upnice Banke Celje, d.d. Celje,
Vodnikova 2, do dolžnice Tatjane Kunst,
s.p., Pingo, Levec 71/a, Petrovče, stanu-
joča Pod kostanji 24, Celje, v višini
8,500.000 SIT s pripadki, z ustanovitvijo
zastavne pravice na nepremičnini, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi spo-
razuma strank, po 251. členu Zakona o
izvršbi in zavarovanju opravilo rubež in po-
pis nepremičnin, ki nista vpisani v zemlji-
ško knjigo, in sicer:

– poslovnega prostora v sklopu poslov-
no trgovskega objekta v Žalcu, Mestni trg 4,
ki vključuje sobo in WC z garderobo, to je
lokal št. 15, ki se nahaja v pritličju lamele E,
poslovno stanovanjskega objekta Gradis, ki
stoji na parc. št. 142/6, 146/4, 143/2 in
149/1, k.o. Gotovlje, katerega lastnica je
dolžnica, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 6. 5. 2002, overjene pri notarju
Srečku Gabrilu dne 6. 5. 2002, pod št. OV
2263/02 ter

– poslovnega lokala prodajalne Fakin v
poslovno trgovskem objektu v Žalcu, Me-
stni trg 4, v izmeri 20 m2, lociranega v pritli-
čju 4. lamele v poslovno stanovanjskem ob-
jektu, lociranem na parc. št. 142/6, 146/4,
143/2 in 149/1, vse k.o. Gotovlje, katere-
ga lastnica je dolžnica, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 2. 12. 1991, overje-
ne pri Temeljnem sodišču v Celju pod OV
št. 8772/93.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 18. 10. 2002

Z 2002/00085 IZ-19022
Okrajno sodišče v Žalcu je po okrajni

sodnici Bredi Žagar v izvršilni zadevi zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Banke
Celje, d.d. Celje, Vodnikova 2, do dolžnika
Marka Derčeta, Pod bregom 3, Šempeter,
z zastavno pravico na podlagi sporazuma
strank, na dolžnikovi nepremičnini, ki ni vpi-
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sana v zemljiški knjigi, na podlagi 251. čle-
na Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),
sklenilo:

na podlagi sporazuma strank v nepo-
sredno izvršljivem notarskem zapisu notar-
ja Srečka Gabrila v Žalcu, opr. št. SV
978/02 z dne 24. 7. 2002, se zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnice Banke
Celje d.d., Celje, Vodnikova 2, do dolžni-
ka Marka Derčeta, Pod bregom 3, Šempe-
ter v Savinjski dolini, v višini 5,700.000
SIT s pripadki, pri čemer so vrsta in višina
obresti, način vračila, stroški in ostali po-
goji dogovorjeni v notarski listini, z rokom
vračila 25. 8. 2012, v korist upnice, dovoli
in opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št.
6, v skupni izmeri 67,68 m2, ki je lociran v
III. etaži stavbe z identifikacijsko številko
00052/007, ki stoji na parc. št. 732 in
733, obe vl. št. 162, k.o. Braslovče, kate-
re lastnik je dolžnik, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 20. 6. 2002, overje-
ne pri notarju Srečku Gabrilu v Žalcu, št.
OV 3397/02 z dne 5. 7. 2002.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne
pravice.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 13. 9. 2002

Z 2002/00076 IZ-19511
Okrajno sodišče v Žalcu je s sklepom

opr. št. Z 2002/00076 z dne 17. 7. 2002,
v postopku zavarovanja denarne  upnice
Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg
republike 2, do dolžnika Janka Pireca, An-
draž nad Polzelo 82, Polzela, v višini
2,495.000 SIT s pripadki, z ustanovitvijo
zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpi-
sana v zemljiško knjigo, na podlagi sporazu-
ma strank po 251. členu Zakona o izvršbi in
zavarovanju opravilo rubež in popis nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in
sicer stanovanja št. 9, v drugem nadstrpoju
stanovanjskega bloka na naslovu Polzela
233, Polzela, ki obsega sobo v izmeri
14,10 m2, sobo v izmeri 10,45 m2, sobo v
izmeri 16,92 m2, kuhinjo v izmeri 13,88 m2,
kopalnico v izmeri 3,63 m2, WC v izmeri
1,20 m2, predsobo v izmeri 6,15 m2, bal-
kon v izmeri 1,08 m2 in klet ZO v izmeri
1,20 m2, oziroma skupaj 68,61 m2, s pripa-
dajočo solastninsko pravico na zemljišču,
na katerem stoji stavba in funkcionalnem
zemljišču ter na skupnih delih, objektih in
napravah, parc. št. 610/1, vl. št. 1725/k.o.
Polzela, katere lastnika sta dolžnik Janko
Pirec in zastaviteljica Mojca Pirec, oba stan.
Andraž nad Polzelo 82, Polzela, vsak do
1/2 celote, na podlagi kupoprodajne po-
godbe o nakupu stanovanja z dne 3. 4.
2002, overjene pri notarju Srečku Gabrilu
dne 10. 4. 2002, pod št. OV 1821/02 in
dodatka k kupoprodajni pogodbi z dne
30. 5. 2002, overjenega pri notarju Srečku
Gabrilu 3. 6. 2002, pod št. OV 2842/02.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 18. 10. 2002

IZ-81296
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o zavarovanju

denarne terjatve po 250. členu ZIZ, notarja
Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV
888/02 z dne 6. 11. 2002, je bilo dvoso-
bno podstrešno stanovanje v stan. hiši v
Celju, Kovinarska 7, površine 48,84 m2,
stoječi na parc. št. 1396/5 k.o. Spodnja
Hudinja, skupaj s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih, objek-
tih in napravah v večstanovanjski hiši in fun-
kcionalnem zemljišču last Tomažič Darka iz
Celja, Maistrova 23, pridobljeno na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 11. 1. 2002
med prodajalcem EMO Emajlirnica, metal-
na industrija, orodjarna, d.o.o., v stečaju in
kupcem Tomažič Darkom, zastavljeno v ko-
rist upnice Probanke, d.d., Maribor, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
4,000.000 SIT s pripadki.

IZ-81297
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, SV 905/02 z dne 12. 11.
2002, je bil poslovni prostor št. 1 v izmeri
348,70 m2, ki se nahaja v pritličju, poslovni
prostor št. 9, v izmeri 31,9 m2, ki se nahaja
v kleti in prostor, ki se nahaja zunaj objekta
na desni strani vhoda v objekt, v izmeri
19,43 m2, ki ležijo v poslovno stanovanjski
stavbi v Celju, Savinova 3, stoječi na parc.
št. 2270/2 k.o. Celje, s pripadajočim sola-
stniškim deležem na skupnih prostorih, de-
lih, objektih in napravah v večstanovanjski
hiši in funkcionalnem zemljišču, pridobljeno
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
107/90 z dne 21. 6. 1990, do celote last
Prekoršek Ludvika, zastavljeno v korist upni-
ce Banke Celje, d.d., za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 40,000.000 SIT s pri-
padki napram dolžniku Prekoršek Ludviku
s.p. Vojnik.

IZ-81298
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opravilna številka SV
1041/2002 z dne 23. 10. 2002, je bilo
dvosobno stanovanje številka 1, ki meri
51,81 m2 v I. nadstropju stanovanjske hiše
v Mariboru, Zrkovska cesta 63, ki stoji na
parceli številka 65 k.o. Pobrežje, katerega
lastnik je zastavitelj Zemljič Dušan, stanujoč
Maribor, Zrkovska cesta 63, na podlagi pro-
dajne pogodbe številka 208/94 z dne
25. 8. 1994, sklenjene s Stanovanjskim
skladom Občine Maribor, zastavljeno v ko-
rist upnice Probanke, d.d., Maribor, Go-
sposka 23, skupaj s prepovedjo odsvojitve
in obremenitve, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 35,000.000 SIT s pp., oziroma
je limit zadolžitve maksimalno v znesku
35,000.000 SIT s pp.

IZ-81300
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška iz
Ljubljane, opr. št. SV-940/02 z dne 11.
10. 2002 je bilo stanovanje št. 31, ki se
nahaja v tretjem nadstropju stanovanjske hi-
še Podgornikova ul. 1 v Ljubljani, v skupni
izmeri 67,71 m2, last zastaviteljev Marjance
Kovač in Martina Kovača, oba stan. Pod-
gornikova ul. 1, Ljubljana, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe, sklenjene dne 11. 3.

1997 z Jano Pleša in Majo Maučec kot
prodajalkama, zastavljeno v korist upnice
Posojilnice Bank Borovlje r.z.z o.j., A-9170
Borovlje, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 30.000 EUR s pripadki, napram dol-
žniku Chemline – Kemični izdelki Kovač
Martin s.p., Cesta 24. junija 25, Ljublja-
na-Črnuče.

IZ-81304
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška iz
Ljubljane, opr. št. SV-981/02 z dne 23. 10.
2002 je bilo stanovanje št. 4 v skupni izmeri
79,70 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanj-
ske hiše Ravne št. 28 v Tržiču, stoječe na
parc. št. 407/1 k.o. Tržič, last zastavitelja
Draga Grila, stan. Ravne 28, Tržič, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št.
0403-S-36/1-1948/92, sklenjene dne
19. 2. 1992 z Republiko Slovenijo, Mini-
strstvo za notranje zadeve kot prodajalcem,
zastavljeno v korist upnice Posojilnice Bank
Borovlje r.z.z o.j., A-9170 Borovlje, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 42.220
EUR s pripadki, napram dolžnikoma Veli-
mirju in Barbari Manojlović.

IZ-81308
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Jožeta Ratnika iz
Murske Sobote, Kocljeva 14A, opr. št. SV
566/2002 z dne 6. 11. 2002, je bil poslov-
ni prostor, ki se nahaja v kleti poslovno sta-
novanjskega objekta v Murski Soboti, Koc-
ljeva ulica 10, ležeče na parcelnih številkah
1019 in 1028, katastrska občina Murska
Sobota, v skupni izmeri 93,15 m2, last dol-
žnika in zastavitelja Antona Inhofa, rojenega
2. 4. 1942, Murska Sobota, Prežihova uli-
ca 7A in zastaviteljice Jolanke Inhof, rojene
9. 4. 1944, Murska Sobota, Prežihova uli-
ca 7A, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 5. 10. 1992, sklenjene med SKB –
Investicijsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Slo-
venska 56 in aneksa številka 1 k tej pogod-
bi z dne 16. 10. 1992, zastavljeno v korist
upnika Štefana Šadla, rojenega 24. 2.
1952, Murska Sobota, Ulica Otona Župan-
čiča 4, za zavarovanje izvršljive terjatve v
višini 3,116.400 SIT skupaj z vsemi pripad-
ki.

IZ-81310
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 1005/02
z dne 6. 11. 2002 sta bila stanovanji: –
triinpolsobno stanovanje št. 108 v skupni
izmeri 82,49 m2 neto stanovanjske površi-
ne, ki obsega predsobo kopalnico, strani-
šče, dve spalnici, dnevno sobo, kabinet,
kuhinjo, balkon in kletni boks, v 10. nad-
stropju v stolpnici v Ljubljani, Preglov trg 7
(prej Leninov trg 9), ki stoji na parc. št.
1075, 1076/1, 1078, 1083, 1084 k.o.
Slape (prej 1070/3, 1087/5, 1073/1,
1087/4, 1087/1, 1075, 1083, 1084,
1081/1, 1082/2 k.o. Moste), ki je skupna
last zastaviteljev Škorjanc Milke in Škorjanc
Igorja, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 9. 11. 1990, sklenjene z prodajalci
Zarjo Perovšek in Nikolo Jakšičem iz Ljub-
ljane; – dvosobno stanovanje št. 11, v tre-
tjem nadstropju stanovanjskega bloka v
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Ljubljani, Povšetova ulica 63, ki sestoji iz
dveh sob, kuhinje, sanitarij, shrambe, bal-
kona, terase in drugih prostorov v skupni
izmeri 43,76 m2 in ki stoji na parc. št.
512/3, vl. št. 857 k.o. Udmat, last zastavi-
teljice Prek Martine na podlagi prodajne po-
godbe št. 362-49/91-10 z dne 11. 11.
1991, aneksa k tej pogodbi z dne 3. 4.
1992 in aneksa št. 2 k tej pogodbi z dne 9.
8. 2002, zastavljeni v korist upnika Kärnt-
ner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, za zavarovanje denarne terjatve v višini
83.000 EUR, v SIT protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
s pripadki.

IZ-81316
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec,
opr. št. SV 995/02 z dne 30. 10. 2002 je
bila nepremičnina trisobno stanovanje št.
44, v VII. nadstropju, v skupni izmeri
69,38 m2, ki je posamezni del stanovanjske
stavbe Mucherjeva 6 v Ljubljani, stoječe na
parc. št. 1230/36 in 1470/7 k.o. Ježica
ter na parc. št. 246/5 in 246/7 k.o. Stoži-
ce, ki obsega kuhinjo 10,88 m2, sobo
15,18 m2, sobo 15,19 m2, sobo 11,05 m2,
hodnik 8,96 m2, kopalnico 3,94 m2, WC
1,7 m2, balkon 1 m2, klet 1,08 m2, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
31. 10. 1991 z Elektro Ljubljana kot proda-
jalcem, zastavljeno v korist upnika Mateja
Jedretiča, s sedežem v Linhartova 9, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 96.000 EUR, v tolarski protivrednosti po
prodajnem tečaju NLB, d.d., na dan plačila,
s pripadki.

IZ-81319
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Jožice Škrk iz Slo-
venske Bistrice, opr. št. SV-659/02 z dne
6. 11. 2002, je bilo stanovanje z ateljejem v
izmeri ca. 66 m2 v prvem nadstropju objek-
ta, na naslovu Cankarjeva cesta 9A, Ljublja-
na, z dodatnim pripadajočim stopniščem v
izmeri 4,40 m2, ki stoji na parc. št. 2887,
pripisani pri vl. št. 50 k.o. Ajdovščina, last
Delakorda Danila in Delakorda Lidije, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 30. 10.
2002, zastavljeno v korist upnice Nove
KBM, d.d., podružnice Slovenska Bistrica,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
20,000.000 SIT s pripadki.

IZ-81322
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
1158/02-1 z dne 4. 11. 2002, je bilo sta-
novanje številka 22 v izmeri 68,25 m2, ki se
nahaja v mansardi večstanovanjske hiše v
Mariboru, Gosposvetska cesta 5, zgrajene
na parceli številka 1399, katastrska občina
Koroška vrata, s pripadajočim deležem sku-
pnih prostorov in delov stavbe, last dolžnice
– zastaviteljice Mateje Šivec do celote, in
sicer na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 3. 6. 2002, sklenjene med njo kot
kupovalko in med Aleksandro Dugonik kot
prodajalko, zastavljeno v korist upnice Ban-
ke Celje, d.d., za zavarovanje denarne ter-
jatve z valutno klavzulo v višini 42.000 EUR

s pripadki v tolarski protivrednosti, preraču-
nani po srednjem tečaju Banke Slovenije za
EUR na dan plačila.

IZ-81326
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub-
ljane opr. št. SV-4029/2002 z dne 7. 11.
2002, je bil poslovni prostor označen s št.
1/9 in 2/9.2, ki se nahaja v objektu – Ser-
visno poslovni objekt ob Ankaranski vpadni-
ci – Koper, ki stoji na parc. št. 1570/19 in
1570/20 k.o. Koper, last zastavitelja Artel
d.o.o., Koper, Rutarjeva 6 a, Koper, na pod-
lagi prodajne pogodbe z dne 25. 10. 1999,
sklenjene z Koperinvest, d.o.o., Koper kot
prodajalcem, zastavljen v korist upnice Zve-
ze bank, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Paulitschgasse 5-7, Celovec, Av-
strija, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 130.000 EUR s pripadki.

IZ-81327
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub-
ljane opr. št. SV-4057/2002 z dne 11. 11.
2002, so bili poslovni prostori št. 86, 87,
90 in 91 v izmeri 192,70 m2, v nadstropju v
GT centru v Črnučah na parcelah št. 881/3,
881/13, 869/2, 868/3, 867/1, 883/1,
887/2, 881/5, 911/6, 911/4, 886/2,
885/5, 885/3,1058/3, 1055/2, 1056/2,
1056/3, 912/4, 912/2, 881/11, 672/3,
677/2, 672/1, 672/2, 678/1, k.o. Črnu-
če, skupaj s pripadajočim solastniškim de-
ležem na skupnih delih in napravah stavbe
in na funkcionalnem zemljišču, last zastavi-
telja ITU d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 13, na
podlagi pogodbe št. S-346/98 z dne 3.
11. 1998, sklenjene s Primorje d.d., Vipav-
ska cesta 3, Ajdovščina, kot prodajalcem,
zastavljeni v korist upnice Abanke, d.d.,
Ljubljana, Slovenska cesta 58, za zavarova-
nje denarnih terjatev v višini 90.000 EUR s
pripadki, 90.000 EUR s pripadki,
10,350.000 SIT s pripadki in 20,700.000
SIT s pripadki.

IZ-81330
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa Notarke Duše Trobec Bu-
čan iz Kranja, opr. št. SV 812/02 z dne
6. 11. 2002, je bilo stanovanje št. 2, ki se
nahaja v pritličju stanovanjskega bloka Bis-
trica pri Tržiču, Kovorška cesta 17, v skupni
izmeri 57,30 m2, last dolžnika in zastavitelja
Tircom, d.o.o., Ljubljana, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe, sklenjene dne 29. 5.
1996, s Petrom Jekovcem, zastavljeno v
korist upnice SKB Banke, d.d., Ljubljana,
Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 6,000.000 SIT s pripadki.

IZ-81331
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Pavla Rojsa iz Šmar-
ja pri Jelšah z dne 25. 10. 2002, opr. št.
495/02, je bila nepremičnina, ki ni vpisana
v zemljiški knjigi, in sicer poslovni prostor
Steklarski salon (trgovina) s pripadajočim
skladiščem, garderobo in sanitarijami v stav-
bi, ki stoji na parc. št. 825 z dvoriščem
parc. št. 824/7, vpisanima pri vl. št. 1276
k.o. Rogaška Slatina, last dolžnika Steklar-
na Rogaška, d.d., 3250 Rogaška Slatina,

Ulica talcev 1, na podlagi s prodajalcem
Itag d.o.o., Žalec, Podvin 19, sklenjene ku-
poprodajne pogodbe z dne 30. 11. 1999
in aneksa št. 1 z dne 24. 7.2001, zastavlje-
na v korist upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 4,250.000 EUR s pripadki. Površina tr-
govskega prostora v bruto izmeri znaša
152,10 m2, idealni delež pokritih prostorov
(hodnik) znaša 28,10 m2, idealni delež fun-
kcionalnega zemljišča znaša 280,90 m2.

IZ-81333
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2408/02 z dne
18. 10. 2002, je bilo stanovanje št. 8, ki se
nahaja v prvem nadstropju stanovanjske hi-
še na naslovu Mirje 5 v Ljubljani, v izmeri
91,71 m2, in ki obsega kuhinjo v izmeri
11,98 m2, sobo v izmeri 20,97 m2, sobo v
izmeri 17,48 m2, sobo v izmeri 11,10 m2,
sobo v izmeri 10,31 m2, hodnik v izmeri
8,51 m2, WC v izmeri 0,90 m2, kopalnico v
izmeri 3,58 m2, shrambo v izmeri 0,72 m2,
balkon oziroma teraso v izmeri 0,65 m2 in
druge prostore v izmeri 5,51 m2, s sora-
zmernim solastninskim deležem na skupnih
delih, objektih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, stoječem na
parc. št. 73/9 in 73/2, vl. št. 130, k.o.
Krakovsko predmestje, last dolžnice Manje
Katarine Pečenko, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene
dne 2. 12. 1991 s prodajalko Republiko
Slovenijo, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zava-
rovanje denarnih terjatev v višini 3,900.000
SIT s pripadki ter v višini 7,800.000 SIT s
pripadki.

IZ-81336
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2409/02 z dne 18.
10. 2002, je bilo stanovanje št. 2 v pritličju
stanovanjske hiše Svetinova 13, Jesenice,
stoječe na parc. št. 263/5, vl. št. 461 k.o.
Koroška Bela, ki obsega dve sobi, kuhinjo,
shrambo, kopalnico z WC-jem, predsobo in
kletni prostor v izmeri 23,28 m2, v skupni
izmeri 69,83 m2 last zastaviteljice Andeje
Pogačnik iz Koroške Bele, na podlagi po-
godbe št. ISP 271/92-O o prodaji stanova-
nja z dne 9. 11. 1992 in aneksa A
271/92-G k pogodbi ISP 271/92-O o pro-
daji stanovanja z dne 4. 10. 2002, sklenje-
nih s prodajalko Železarno Jesenice Me-
ting, d.o.o., Jesenice, zastavljeno v korist
upnika Bank Austria Creditanstalt, d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnice Nergihte Hadžisulejmanović in
solidarnega poroka Muhameda Hadži-
sulejmanovića z Jesenic, v višini 18.650
EUR s pripadki, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila.

IZ-81339
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2413/02 z dne
21. 10. 2002, je bil poslovni prostor št. 11
v I. nadstropju trgovsko poslovnega objekta
B in C – Zeleni dvor, Ljubljana, v skupni
izmeri 70 m2, skupaj z ustreznim solastni-
škim deležem na skupnih objektih, delih in
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napravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, parc. št. 1419/7, 1419/8,
1419/3, 1419/4, 1419/5, 1419/9,
1419/6 in 1421/12, vse k.o. Zelena jama
ter parc. št. 2234/8, k.o. Bežigrad, last
dolžnika Egida računovodski servis d.o.o.,
Savska cesta 10, 1000 Ljubljana, na podla-
gi prodajne pogodbe št. 591/2002 z dne
24. 4. 2002, sklenjene s prodajalcem Splo-
šnim gradbenim podjetjem Kraški zidar d.d.,
Sežana, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 11,500.000
SIT s pripadki.

IZ-81342
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2415/02 z dne
21. 10. 2002, je bilo stanovanje št. 13 v
mansardi novogradnje v neto izmeri
95,34 m2, v stanovanjsko poslovnem ob-
jektu s pripadajočim označenim parkirnim
mestom in solastniškim deležem na sku-
pnih delih, napravah in funkcionalnem zem-
ljišču stanovanjsko poslovnega objekta, sto-
ječega na parceli št. 1548/14 k.o. Dravlje,
kot celote, last dolžnika Adnana Sarajlije iz
Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 19. 6.2001, sklenjene s prodajal-
cema Jovanom Mičićem iz Ljubljane in Ar-
kus M, d.o.o., Ljubljana, zastavljeno v korist
upnice Banke Celje d.d., Glavna podružni-
ca Ljubljana, Trdinova 4, za zavarovanje po-
gojne denarne terjatve do višine 2,500.000
SIT s pripadki.

IZ-81343
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2418/02 z dne
21. 10. 2002, je bilo enosobno stanovanje
št. 11 v izmeri 36,82 m2, v III. nadstropju
stanovanjskega objekta Ulica solidarnosti 1
v Litiji, ki stoji na parc. št. 120/30, vl. št.
560 k.o. Litija, last zastaviteljice Anice Tran-
čar, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
362-3/91-244 z dne 26. 3. 1992 in dodat-
ka št. 1 k kupoprodajni pogodbi z dne 20. 4.
2001, sklenjenih s prodajalko Občino Litija,
zastavljeno v korist upnika Bank Austria Cre-
ditanstalt, d.d., Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve do dolžnikov Ervina Garanti-
nija in Ivane Garantini ter solidarnih porokov
Tadeje Vidic in Alojzije Vidic iz Litije, v višini
23.680 EUR s pripadki, v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila.

IZ-81402
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2443/02 z dne
24. 10. 2002, je bilo stanovanje št. 51-3, v
prvem nadstropju in mansardi vešstanovanj-
skega objekta št. 51, na parc. št. 44/8, vl.
št. 1526 k.o. Stanežiče, v velikosti
138,08 m2, s pripadajočo kletno shrambo
št. 3 v izmeri 10,47 m2, balkonom izmere
10,46 m2 in 2 pokritima parkirnima mesto-
ma št. 31 in 32, last dolžnika Sinchro d.o.o.
na podlagi prodajne pogodbe št. 51-3 z
dne 23. 9. 2002, sklenjene s prodajale-
cem AB Invest d.o.o., Zaloška 145, Ljublja-
na, zastavljeno v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 30,000.000
SIT s pripadki.

IZ-81403
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2445/02 z dne
24. 10. 2002, je bilo enoinpolsobno stano-
vanje št. 8, v I. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Povšetova 18 v Ljubljani, v
izmeri 49,30 m2, s sorazmernim deležem
na skupnih delih, objektih in napravah, ter
na stavbnem in funkcionalnem zemljišču,
stoječem na parc. št. 75/9, k.o. Poljansko
predmestje last dolžnika Privid, podjetje za
oglaševanje d.o.o., Rimska 7, Ljubljana, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 3. 7. 2002 s prodajalkama Lidijo Šega
iz Ljubljane in Emilijo Ličen Lešnjak iz Nove-
ga mesta, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 8,000.000
SIT s pripadki.

IZ-81406
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. 2447/02 z dne 24. 10.
2002, je bila stanovanjska enota v Ljubljani,
Šifrerjeva 26, v naselju Tomačevo, stoječa
na parc. št. 2272/2, 2272/3 in 2298/2,
vse k.o. Stožice, v velikosti 40,13 m2 s
pripadajočim solastniškim deležem na vseh
skupnih prostorih, delih, objektih in napra-
vah objekta kot celote, last dolžnika Pogla-
jen Dejana na podlagi prodajne pogodbe, ki
jo je dne 7. 1. 1998 sklenil s prodajalko
Mestno občino Ljubljana, zastavljena v ko-
rist upnika Agip Slovenija d.o.o., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika
Poglajen Dejana, v višini 6,500.000 SIT s
pripadki.

IZ-81407
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2459/02 z dne
25. 10. 2002, je bilo enosobno stanovanje
št. 20 v III. nadstropju stanovanjskega bloka
na naslovu Ul. Matije Blejca št. 10, Kamnik,
s kletjo v skupni izmeri 40,50 m2, skupaj z
ustreznim solastniškim deležem na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, stoječem na
zemljišču parc. št. 1239/1, vl. št. 363 k.o.
Podgorje, last Drage Elenovski in zastavite-
lja Metodija Elenovskega iz Ljubljane, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
3. 10. 2002, sklenjene s prodajalko Aljaf
Habibo iz Kamnika, zastavljeno v korist up-
nice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljublja-
na, za zavarovanje denarnih terjatev v višini
3,250.000 SIT s pripadki in 1,750.000 SIT
s pripadki.

IZ-81408
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2488/02 z dne 28.
10. 2002, je bilo stanovanje št.
C2CN3ST16, v stanovanjski soseski Pod
Šmarno goro, ki se nahaja v 3. nadstropju
objekta C2C, v skiupni izmeri 60,48 m2, s
pripadajočim parkirnim mestom št. 252 in
sorazmernim idealnim deležem na skupnih
delih in napravah objekta kot celote ter fun-
kcionalnem zemljišču objekta C2C, last dol-
žnice Natalije Skok iz Ljubljane, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. C2CN3ST16 z
dne 30. 8. 2002, sklenjene s prodajalcem
Interdom nepremičnine d.d., Ljubljana, za-

stavljeno v korist upnice Banke Celje d.d.,
Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
5,200.000 SIT s pripadki.

IZ-71409
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora opravilna številka SV
1107/2002 z dne 8. 11. 2002 so bili po-
slovni prostori v poslovni stavbi v Svetoza-
revski ulici 10, v Mariboru, ki stoji na parceli
številka 1701/3, pripisani k vložni številki
1230 k.o. Maribor-Grad, in sicer pisarniški
prostori številka 301 do 314, 316, 329 in
329a, v tretjem nadstropju, v skupni izmeri
325,10 m2, idealni solastniški delež 57,99%
na skupnih prostorih v tretjem nadstropju, ki
znaša 135,55 m2 in idealni solastniški delež
na skupnih delih, objektih in napravah po-
slovne stavbe kot celote, ki znaša 68,15 m2,
katerih lastnica je dolžnica ter zastaviteljica
družba Kreka d.o.o, Maribor, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 21. 9. 2001 s
prilogo, sklenjene s prodajalko Oskrbni cen-
ter Trgovska družba d.o.o. – v stečaju, Sve-
tozarevska 10, zastavljeni v korist upnice
Banke Koper d.d., Koper, Pristaniška 14,
skupaj s prepovedjo odsvojitve in obreme-
nitve, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 9,500.000 SIT s pp.

IZ-81410
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kra-
nja, opr. št. SV 1824/2002 z dne 12. 11.
2002, je trisobno stanovanje v pritličju eno-
nastropne večstanovanjske hiše na naslovu
Ravne 2, Tržič, ki stoji na parc. št. 390/1 –
stavbišče v izmeri 287 m2, vl. št. 32 k.o.
Tržič in ki meri skupno 100,12 m2 in obse-
ga sobo v izmeri 24,96 m2, sobo v izmeri
25,35 m2, sobo v izmeri 18,31 m2, kuhinjo
v izmeri 17,65 m2, shrambo v izmeri
3,98 m2, WC v stanovanju v izmeri 2,05 m2

in predsobo v izmeri 7,82 m2, k stanovanju
pa pripada tudi klet v izmeri 2,62 m2, klet
oziroma drvarnica v izmeri 5,12 m2 in lese-
na drvarnica v izmeri 3,23 m2 ter pravica
souporabe skupnih delov, naprav in sku-
pnih prostorov stanovanjskega objekta ter
sorazmerni del stavbišča (zemljišče pod
zgradbo fundus), katerega lastnika sta dolž-
nik Pero Brkić in porok Zoran Brkić, oba
Ravne 2, Tržič, na temelju pogodbe o pro-
daji in nakupu stanovanja z dne 15. 11.
2001, sklenjene s prodajalko Bombažno
predilnico in tkalnico d.d., Predilniška cesta
16, Tržič, zastavljeno v korist upnika Hippa,
finančne storitve, d.o.o., Podreča 74, Mav-
čiče, za zavarovanje njegove denarne terja-
tve v višini 2,000.000 SIT s pripadki.

IZ-81411
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja mag. Andreja Roškerja
iz Murske Sobote – opravilna številka SV
786/02 z dne 12. 11. 2002 je bilo enoso-
bno stanovanje številka 13 v II. nadstropju
stanovanjske hiše v Murski Soboti, Staneta
Rozmana 4, ki leži na parceli številka 1302,
pripisani pri vložni številki 2670 katastrske
občine Murska Sobota, ki je skupne izmere
38,54 m2 in last dolžnika in zastavitelja Šinko
Branka, Lendavska 23 b, Murska Sobota, na
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Stečajni postopki
in likvidacije

St 37/95-118 S-80995
To sodišče je s sklepom St 37/95 dne

25. 10. 2002 nad dolžnikom GIP BETON
HOLDING, Zagorje ob Savi, d.o.o., Bo-
rovniško naselje 7 – v stečaju, stečajni
postopek zaključilo.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2002

St 66/2001 S-80999
Stečajni senat tukajšnjega sodišča je s

sklepom z dne 24. 10. 2002 pod opr. št. St
66/2001 sklenilo:

Stečajni postopek nad družbo Alucom,
trgovina, izvoz in uvoz barvnih kovin in
okovja d.o.o., Preserje pri Komnu št. 2/b,
Komen, se začne in takoj zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 10. 2002

St 24/2002-12 S-81000
1. Z dnem 4. 11. 2002 se začne stečaj-

ni postopek nad stečajnim dolžnikom Kuka
Podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve d.o.o., Moravske Toplice, Dolga uli-
ca 62.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap, Ulica ob progi 53, Murska
Sobota.

3. Upnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva objave začet-
ka stečajnega postopka.

Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno
takso v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi dokazi
morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne pla-
ča se taksa za prijavo terjatev delavcev iz
drugega odstavka 160. člena Zakona o pri-
silni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPP-
SL. Sodno takso morajo plačati pravne ose-
be na račun sodnih taks št.
0100-1000339014, fizične osebe in zase-
bniki pa na račun sodnih taks št.
01100-1000338529, sklic na številko 11
42200-7110006-51100202.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 27. 1. 2003 ob 13. uri pri tukaj-
šnjem sodišču, v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 4. 11. 2002 nabije na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča in pošlje v objavo
Uradnemu listu Republike Slovenije. Prav-
ne posledice začetka stečajnega postopka
nastanejo z dnem, ko je oklic o začetku
stečajnega postopka nabit na oglasno de-
sko sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 11. 2002

St 5/2002 S-81001
To sodišče je pod opr. št. St 5/2002

potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Zrcalo računalniške storitve d.o.o., Glav-
ni trg 17/b, Maribor in njegovimi upniki, ki
glasi:

Razred A – razred upnikov z izločitveno
pravico, na katere prisilna poravnava nima
vpliva.

Razred B – razred navadnih upnikov, ki se
poplačajo v višini 20% od zneska terjatev v
roku 1 leta od pravnomočnsoti potrjene prisil-
ne poravnave z obrestno mero TOM + 1%.

Razred C – razred upnikov iz naslova
davkov in prispevkov, ki se poplačajo v viši-
ni 20% od zneska terjatve, zmanjšane za

Objave sodišč

podlagi prodajne pogodbe, sklenjene 24.
12. 2001 s prodajalko Dafinko Sarafimovo,
stanujočo Staneta Rozmana 4, Murska So-
bota, zastavljeno s prepovedjo nadaljnje od-
tujitve in obremenitve v korist upnika Raiffei-
senbank St. Stefan – Jagerberg – Wolfsberg,
za terjatev v višini 7.500 EUR, kar je danes
1,725.000 SIT s pripadki.

IZ-81412
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, Gregorčičeva ulica 4, z opr. št.
SV 1071/02 z dne 11. 11. 2002 je bil
atelje, v izmeri 16 m2 v Ljubljani, Gregorči-
čeva 10, s pripadajočimi prostori in zunanjo
ureditvijo, v stanovanjski hiši, stoječi na
parc. št. 33, pripisani vl. št. 94, k.o. Gradi-
šče predmestje I, ki je v izključni lasti Vele
Tatjane, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 9. 9. 2002 in stanovanje št. 7 v III.
nadstropju večstanovanjske hiše v Maribo-
ru, Ul. Vita Kraigherja 8, v skupni izmeri
120,17 m2, s pripadajočim delom skupnih
prostorov stavbe in skupnih delov stavbe, ki
stoji na parc. št. 1705, k.o. Maribor-grad,
ki je v izključni lasti Vele Tatjane, Ul. Vita
Kraigherja 8, Maribor, na podlagi posadne
listine z dne 17. 9. 1999, oboje zastavljeno
v korist upnice Raiffeisen Krekova banka
d.d. za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,500.000 SIT s pripadki.

IZ-81413
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, SV 907/02 z dne 13. 11.
2002, je bilo stanovanje št. 8 v prvem nad-
stropju stanovanjske hiše Velenje, Jenkova
9, ki stoji na parc. št. 2637 k.o. Velenje, ter
obsega 52,99 m2 s solastniškim deležem
na skupnih prostorih, delih, objektih in na-
pravah v večstanovanjski hiši in funkcional-
nem zemljišču, pridobljeno na podlagi ku-
poprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 927/VII-93 A z dne 14. 7. 1993 in anek-
sa k njej, datiranega 30. 8. 2002 med pro-
dajalcem Rudnikom lignita Velenje, Velenje,
Partizanska 78 in kupcem Remše Milanom,
zastavljeno v korist upnice Kärntner Spar-
kasse AG Celovec, Podružnica v Sloveniji,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
94.000 EUR s pripadki.

St 181/2002 S-80996
To sodišče je s sklepom z dne 22. 10.

2002 pod opr. št. St 181/2002 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
SELDA-PACK d.o.o. Preserje, Kamnik
pod Krimom 142, Preserje, matična šte-
vilka: 5896100, šifra dejavnosti: 25.220.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča pozi-
vamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh
po objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve,
kolkovane s predpisano sodno takso.

Prijava mora obsegati firmo in sedež upni-
ka, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave
(22. 10. 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 opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Marina Pilej iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Orka d.o.o., Dvorakova 5, Ljubljana,
– Hypo Leasing Karnten GbmH KG Al-

pen – Adria Platz 1, Klagenfurt, Avstrija,
– Kemiplast d.o.o., Dekani 34, Koper,
– Kovinoplastika, Selan Nuša s.p., Mav-

sarjeva c. 90, Notranje Gorice,
– Andrej Jakomin – predstavnik delav-

cev, Komarijska pot 23, Brezovica.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča dne 22. 10. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 30. 10. 2002

St 10/2002 S-80997
To sodišče obvešča upnike, da je v zadevi

stečajnega dolžnika CBT proizvodnja inve-
sticijske opreme in trgovina d.o.o. Krško v
stečaju, Cesta krških žrtev 137, Krško,
razpisan 2. narok za preizkus terjatev, dne
18. 12. 2002 ob 9. uri v razpravni dvorani št.
IV/II, Cesta krških žrtev 12, Krško.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 4. 11. 2002

St 11/2002 S-80998
Stečajni senat tukajšnjega sodišča je s

sklepom z dne 24. 10. 2002 pod opr. št. St
11/2002 sklenilo:

Stečajni postopek nad družbo Trilia
Mar, Ribištvo, trgovina in turizem d.o.o.,
Portorož, Lepa cesta 33, Portorož, se
začne in takoj zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 10. 2002
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zamudne obresti v skladu s tretjim odstav-
kom 16. člena ZFPP, v roku 1 leta od prav-
nomočnosti potrjene prisilne poravnave z
obrestno mero TOM + 1%.

Razred D – razred upnikov po 160. čle-
nu ZPPSL, ki se poplačajo v celoti.

Razred D – razred upnika Finea Holding
d.o.o., ki konvertira terjatev v lastninski delež.

Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razre-
dov se nahajajo v načrtu finančne reorgani-
zacije, ki jo je predložil dolžnik.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev, se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.

Prisilna poravnava nad zgoraj navede-
nim dolžnikom je postala pravnomočna dne
14. 10. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 11. 2002

St 12/96-292 S-81002
To sodišče je s sklepom opr. št. St

12/96 z dne 4. 11. 2002 zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Tovarna duši-
ka Ruše - Megras d.o.o. – v stečaju, Ru-
še, Tovarniška c. 51, ker so končana vsa
opravila iz stečajnega postopka.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 11. 2002

St 80/2000-43 S-81003
To sodišče je s sklepom opr. št. St

80/2000 z dne 4. 11. 2002 zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Bencin Trgov-
sko in storitveno podjetje d.o.o. – v steča-
ju, Maribor, Ptujska cesta 184, ker so kon-
čana vsa opravila iz stečajnega postopka.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 11. 2002

St 70/2002 S-81047
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Interdom, d.o.o., Maribor, dne 9. 12.
2002 ob 12. uri, v sobi 253 tukajšnjega
sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tem sodišču, Sodna ul.
15, soba 217 v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 11. 2002

St 123/2002 S-81048
Poravnalni senat obvešča upnike, da bo

narok za prisilno poravnavo v zadevi Hart,
družba za proizvodnjo izdelkov iz lesa,
gradnjo objektov, inženiring in trgovino,
d.o.o., Maribor, Puhova ulica 18, za dne
20. 12. 2002 ob 10. uri v sobi št. 253
tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predloženi na-
črt finančne reorganizacije dolžnika na tem
sodišču, in sicer v ponedeljek od 9. do 12.
ure, v sredo od 9. do 12. ure in od 13. do
15. ure in v petek od 9. do 12. ure v pisarni
št. 217.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 11. 2002

St 91/2002 S-81049
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Iskra računalniki, d.o.o.,

Ljubljana – v stečaju za dne 16. 12. 2002
ob 12.45 v sobi 368/III tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2002

St 130/2002 S-81050
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Gradmont, d.o.o., Vošnja-
kova 5, Ljubljana za dne 9. 12. 2002 ob
12.30 v sodbi 368/III tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2002

St 78/99 S-81051
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom Vita, d.o.o. – v
stečaju, Ljubljana, za dne 16. 12. 2002
ob 13.05 v sobi 368/III tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2002

St 78/99 S-81052
To sodišče v stečajnem postopku nad

dolžnikom Vita, d.o.o., Tržaška c. 118,
Ljubljana, za dne 16. 12. 2002, ob 13.
uri, v sobi 368/III tega sodišča razpisuje 2.
narok za preizkus prijavljenih terjatev.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2002

St 92/2002 S-81053
To sodišče je sprejelo sklep opr. št. St

92/2002 dne 28. 10. 2002, da se predlog
za začetek postopka prisilne poravnave nad
dolžnikom Zalokar Boris s.p., Cesta okto-
berske revolucije 15a, Trbovlje, zavrže
in se postopek prisilne poravnave ustavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2002

St 138/2002 S-81054
To sodišče je s sklepom opr. št. St

138/2002 dne 5. 11. 2002 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Mizarstvo Faj-
far, d.o.o., Gorenje 29, Stara cerkev, ma-
tična številka: 1202065, šifra dejavnosti:
36.120 ter nato z istim sklepom ta posto-
pek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle-
pa izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2002

St 4/2002-50 S-81055
I. Poravnalni senat tukajšnjega sodišča

je s sklepom, ki je postal pravnomočen dne
14. 10. 2002, potrdil prisilno poravnavo
dolžnika Podjetje za rehabilitacijo in za-

poslitev invalidov Solidarnost, d.d., Mur-
ska Sobota, Arhitekta Novaka 4.

II. Dolžnik v skladu z vsebino 47. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvida-
ciji – ZPPSL razvršča terjatve v tri razrede:

– razred A: terjatve iz naslova obveznosti
do dobaviteljev, iz naslova kratkoročnih kre-
ditov drugih podjetij, iz naslova obveznosti
do delavcev ter državnih in lokalnih institucij.

V ta razred se uvrščajo tudi vse terjatve,
ki v postopku prisilne poravnave niso bile
znane, prijavljene ali pa bi se kasneje poka-
zale kot verodostojne in po značaju ne spa-
dajo v drugi razred.

Znesek terjatev v razredu A znaša
61,202.999,59 SIT.

Terjatve iz razreda A se poplačajo v višini
20% ugotovljene terjatve z obrestno mero v
višini temeljne obrestne mere povečane za
0,5% (TOM + 0,5%), v roku enega leta od
pravnomočnosti potrjene prisilne poravna-
ve. Navedene obresti začnejo teči od dneva
začetka postopka prisilne poravnave do ro-
ka za izplačilo terjatev.

Seznam upnikov, katerih terjatve niso bi-
le prerekane, z navedbo ugotovljenih in zma-
njšanih zneskov terjatev so razvidne iz prilo-
ženega seznama, ki je sestavni del izreka
sklepa o potrditvi prisilne poravnave.

– razred B: terjatve ločitvenih upnikov
V ta razred spadata upnika:
1. NLB, d.d., Trg republike 2, Ljubljana,
2. Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana,

Območna enota Murska Sobota, Lendav-
ska 5, Murska Sobota.

Njihov položaj se po potrjeni prisilni po-
ravnavi ne spremeni, terjatve se poplačajo v
višini 100% ugotovljenih terjatev.

Znesek terjatev v razredu B znaša
24,463.479,33 SIT.

– razred C: terjatve iz naslova obvezno-
sti do delavcev po 160. členu ZPPSL.

Njihov položaj se po potrjeni prisilni po-
ravnavi ne spremeni, terjatve se poplačajo v
višini 100% ugotovljenih terjatev.

Znesek terjatev v razredu C znaša
1,493.793,20 SIT.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 11. 2002

St 43/2001 S-81056
To sodišče je na podlagi sklepa opr. št.

St 43/2001, z dne 9. 10. 2002, ustavilo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Tovarna Muta, kmetijska mehanizacija,
d.o.o., Koroška cesta 51, Muta, ki je bil
začet s sklepom tega sodišča, opr. št. St
43/2001 z dne 24. 1. 2002.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 11. 2002

St 20/2000-68 S-81170
Narok za obravnavanje osnutka za glav-

no razdelitev stečajne mase stečajnega dol-
žnika Murakem, podjetje za promet blaga in
uslug, Murska Sobota, d.o.o., Murska So-
bota, Grajska ulica 1, v stečaju, bo 16. 12.
2002 ob 13. uri v razpravni dvorani št. 12
tega sodišča.

Upniki se lahko seznanijo in vpogledajo
v osnutek stečajne mase na tukajšnjem so-
dišču v sobi št. 413/IV (predvideno je po-
plačilo upniških terjatev v višini 28,14%).

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 11. 2002
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St 169/00 S-81171
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečaj-
nem postopku nad Tekstilna Medvode,
d.d. – v stečaju, Barletova 4, Medvode
za dne 19. 12. 2002 ob 11. uri v sobi
352/III tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2002

St 80/2002 S-81172
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Splošna zidarska dela Ivan Zimet
s.p., Lovska 16, Dravski dvor, Marjeta
na Dravskem polju se v skladu z 99/I čle-
na ZPPSL začne in takoj zaključi, saj pre-
moženje, 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.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 11. 2002

St 144/2002 S-81773
I. To sodišče je s skelpom opr. št. St

144/2002 z dne 6. 11. 2002 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Butik Sandra Aleksandra Raškaj-Zupan-
čič s.p., C. v Rogozo 7, Miklavž na Drav-
skem polju ter odredilo imenovanje upni-
škega odbora v sestavi:

1. Tamo, d.o.o., Mednarodni prehod 2,
Šempeter pri Gorici,

2. Grimex, d.o.o., Krpanova 9, Koper,
3. Republika Slovenija, Gregorčičeva

20, Ljubljana,
4. Feniks Šped, d.o.o., Brnik,
5. Sabina Šprah, Ul. Planinčevih, Mi-

klavž.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se

določi Alenka Gril, univ. dipl. ek., Lorbeko-
va 17, Limbuš.

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
tega oklica o pozivu za sklenitev prisilne
poravnave.

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 6. 11. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 11. 2002

St 4/2002 S-81174
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika T-Grad, d.o.o., So-
ška cesta 17, Solkan, p. Nova Gorica,
izven naroka dne 6. 11. 2002, sklenilo:

Začne se stečajni postopek nad stečaj-
nim dolžnikom T-Grad, d.o.o., Soška ce-
sta 17, Solkan, p. Nova Gorica in se ga na
podlagi 99/1 člena Zakona o prisilni po-
ravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPL), takoj
zaključi.

ce, Davčna uprava Republike Slovenije
(DURS), izpostava Nova Gorica.

Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v register sa-
mostojnih podjetnikov DURS, stečajni dol-
žnik preneha in se iz registra samostojnih
podjetnikov DURS izbrišejo predhodni vpisi
v zvezi s tem stečajnim postopkom.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 11. 2002

St 11/2002 S-81177
I. Poravnalni senat tega sodišča je s skle-

pom, ki je postal pravnomočen dne 31. 10.
2002, potrdil prisilno poravnavo dolžnika In-
geko, Ekološki inženiring in trgovina,
d.o.o., Murska Sobota, Lendavska 5/a.

II. Terjatve upnikov so razvrščene v štiri
razrede, in sicer v razred A, B, C in D.

1. V razredu A so terjatve dolžnikov po-
slovnih partnerjev, ki imajo ločitveno pravico
in za katere se s potrditvijo prisilne poravna-
ve njihov položaj ne spremeni.

V ta razred spada upnik NLB, d.d., Ljub-
ljana, Divizija Pomurje Murska Sobota, z zne-
skom ugotovljene terjatve 2,050.796,40
SIT.

2. V razredu B je terjatev države iz naslo-
va zamudnih obresti oziroma upnika Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava RS, Davčni urad Murska Sobota, z
zneskom ugotovljene terjatve 6,065.884,10
SIT. Taka terjatev se v celoti odpusti po 3.
točki 16. člena Zakona o finančnem poslo-
vanju podjetij.

3. V razredu C je terjatev upnika Projekt T
inženiring Lendava, d.o.o., Lendava, Mlin-
ska 17, v znesku 2,880.000 SIT, ki je nasta-
la po uvedbi postopka prisilne poravnave in
ki jo upnik konventira v lastniški kapital dol-
žnika Ingeko, Ekološki inženiring in trgovina,
d.o.o., Murska Sobota, Lendavska 5/a.

4. V razredu D so terjatve vseh ostalih
upnikov, ki se v skladu z načrtom finančne
reorganizacije poplačajo v višini 20% v roku
enega leta po pravnomočnosti sklepa o potr-
ditvi prisilne poravnave. V tem razredu so
terjatve naslednjih upnikov:

Ta sklep se vpiše v sodni register tukaj-
šnjega sodišča, vložek št. 1/3703/00.

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

V skladu z 99/5 členom ZPPSL se pre-
moženje stečajnega dolžnika uporabi za po-
ravnavo stroškov stečajnega postopka, ne-
porabljen del pa se bo izročil Mestni občini
Nova Gorica.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 11. 2002

St 3/99 S-81175
To sodišče je v stečajni zadevi zoper ste-

čajnega dolžnika Mlinar Franc, Mizarstvo
Mlinar, s.p., Orehovlje 49, Miren – v ste-
čaju, izven naroka dne 7. 11. 2002 sklenilo:

Stečajni postopek v tej stečajni zadevi se
zaključi.

V register samostojnih podjetnikov, ki ga
vodi Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, DURS, Davčni urad Nova Gorica, Iz-
postava Nova Gorica, matična št. 5112166,
se vpiše pravnomočni sklep o zaključku ste-
čajnega postopka.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečaj-
nega postopka dolžnik preneha in se izbriše-
jo vsi predhodni vpisi v zvezi s stečajnim
postopkom.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 11. 2002

St 8/2002 S-81176

To sodišče je v stečajni zadevi zoper ste-
čajnega dolžnika Kmetijska trgovina TRM
Šempas, Miran Gomizelj, s.p., Prekomor-
skih brigad 74, Šempeter, izven naroka
dne 5. 11. 2002, sklenilo:

Začne se stečajni postopek nad stečaj-
nim dolžnikom Kmetijska trgovina TRM, Mi-
ran Gomizelj s.p., Prekomorskih brigad 74,
Šempeter in se ga na podlagi 99/1 člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvida-
ciji, takoj zaključi.

Ta sklep se vpiše v register samostojnih
podjetnikov, ki ga vodi Ministrstvo za finan-

Upnik Znesek Nove

ugotovljene terjatve

terjatve v SIT v SIT

Telekom Slovenije, PE Murska Sobota 35.627,00 7.125,40
Petrol, d.d., Dunajska 50, Ljubljana 140.476,38 28.095,28
Finea Holding, Maribor 359.631,65 71.926,33
Odvetnik Igor Vinčec, Lendava 1,177.373,00 235.474,60
Darko Žalig s.p., Murska Sobota 1,578.044,00 315.608,80
Projekt T inženiring, Lendava, d.o.o. 1,620.353,50 324.070,70
Emos, d.o.o., Maribor 2,059.182,00 411.836,40
Komunala, d.o.o., Murska Sobota 21.313,66 4.262,73
Elektro Maribor, d.d. 403.855,75 80.771,15
NLB, d.d., Ljubljana, Divizija Pomurje 5,910.778,70 1,182.155,74
Agencija RS za plačilni promet Ljubljana 21.049,88 4,209,98
SKB banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana 7,178.813,44 1,435.762,69
RS Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS
DURS Murska Sobota 15,134.343,28 3,026.868,65

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 11. 2002
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St 40/2002 S-81178
To sodišče objavlja na podlagi prvega

odstavka 164. člena Zakona o prisilni po-
ravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št.
67/93) oklic.

Narok za prisilno poravnavo nad dolžni-
kom Group Tomos, d.o.o., Industrijski
holding, Šmarska cesta št. 4, Koper, bo
dne 12. 12. 2002 ob 11.30, v sobi št.135/I
tega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo načrt finančne
reorganizacije na tem sodišču v sobi št.
208/f v času uradnih ur.

Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi gla-
sovali pisno, naj glasovnico z originalnim
podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu
senatu. Upniki – pravne osebe naj glasovni-
ci priložijo dokazilo, da jo je podpisal zako-
niti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena
za zastopanje upnika. Pri glasovanju bo po-
ravnalni senat upošteval le tiste glasovnice,
ki jih bo prejel do zaključka naroka.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 8. 11. 2002

St 25/2002 S-81179
To sodišče je s sklepom opr. št. St

25/2002 z dne 8. 11. 2002, stečajni po-
stopek nad dolžnikom Tomažič Matjaž,
s.p., OTM Trans, Prisoja 4, Radlje ob
Dravi, na podlagi prvega odstavka 99. čle-
na ZPPSL, začelo in ga takoj zaključilo.

Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni po
objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa bo odrejen
izbris dolžnika iz registra podjetnikov posa-
meznikov pod št. 43-0048/94 pri Davčni
upravi Republike Slovenije, Davčni urad Ma-
ribor, izpostava Radlje ob Dravi.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 11. 2002

Št. 101/2001 Ob-81262
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 101/2002 sklep z dne 6. 11.
2002:

stečajni senat, v zadevi nad dolžnikom:
Herkul, Proizvodnja, trgovina, intelektu-
alne storitve, d.o.o., Pernovo 4/c, Žalec
– v stečaju, razpisuje II. narok za preizkus
terjatev, ki bo dne 11. decembra 2002 ob
8.30, soba št. 106/I.

Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 11. 2002

Amortizacije

N 69/2002 AM-18969
Na predlog Žlaus Dragice, Loče 11, Šmar-

tno v Rožni dolini, je bil pri tukajšnem sodišču
uveden postopek za razveljavitev vrednostnih
listin, to je 2 začasnic, in sicer začasnice št.
000548 z dne 15. 9. 1995, za 162 delnic
nominalne vrednosti za vsako 1.000 SIT, v
skupni vrednosti 162.000 SIT, ter začasnice
št. 000548/B z dne 15. 3. 1996, za 456
delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj
v vrednosti 456.000 SIT ki ju je izdala delni-
ška družba Cetis Graf d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 4. 10. 2002

N 53/2002 AM-18970
Na predlog Jakopič Antona, Sedraž 38,

Laško, je bil pri tukajšnem sodišču uveden
postopek za razveljavitev vrednostnih listin,
to je 2 začasnic, in sicer začasnice št.
000155 z dne 15. 9. 1995, za 151 delnic
nominalne vrednosti za vsako 1.000 SIT, v
skupni vrednosti 151.000 SIT, ter začasni-
ce št. 000155/B z dne 15. 3. 1996, za
427 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT,
skupaj v vrednosti 427.000 SIT, ki ju je
izdala delniška družba Cetis Graf d.d. Ce-
lje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 4. 10. 2002

N 65/2002 AM-18971
Na predlog Vodenik Simona, Celje, Go-

riška 1, je bil pri tukajšnem sodišču uveden
postopek za razveljavitev vrednostne listine,
to je začasnice št. 000515 z dne 15. 9.
1995 za 126 delnic nominalne vrednosti za
vsako 1.000 SIT, v skupni vrednosti
126.000 SIT, ki jo je izdala delniška družba
Cetis Graf d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 4. 10. 2002

N 59/2002 AM-18972
Na predlog Mratinkovič Zvonimira, Hero-

ja Rojška 15, Celje, je bil pri tukajšnem sodi-
šču uveden postopek za razveljavitev vre-
dnostne listine, to je začasnice št. 000200/
B z dne 15. 3. 1996, za 533 delnic nominal-
ne vrednosti za vsako 1.000 SIT, v skupni
vrednosti 533.000 SIT, ki jo je izdala delni-
ška družba Cetis Graf d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 4. 10. 2002

N 67/2002 AM-18973
Na predlog Zabret Antonije, Pod Smre-

kami 10, Šempeter, je bil pri tukajšnem so-
dišču uveden postopek za razveljavitev vre-
dnostnih listin, to je 2 začasnic, in sicer
začasnice št. 000525 z dne 15. 9. 1995
za 106 delnic nominalne vrednosti za vsako
1.000 SIT, v skupni vrednosti 106.000 SIT,
ter začasnice št. 000525/B z dne 15. 3.
1996, za 299 delnic nominalne vrednosti
1.000 SIT, skupaj v vrednosti 299.000 SIT,
ki ju je izdala delniška družba Cetis Graf
d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 4. 10. 2002

N 55/2002 AM-18974
Na predlog Kregelj Krašovec Nevenke,

Ul. V. Prekomorske brigade 9A, Celje, je bil
pri tukajšnem sodišču uveden postopek za
razveljavitev vrednostne listine, to je zača-
snice št. 000220 z dne 15. 9. 1995, za
106 delnic nominalne vrednosti za vsako
1.000 SIT, v skupni vrednosti 106.000 SIT,
ki jo je izdala delniška družba Cetis Graf
d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 4. 10. 2002

N 51/2002 AM-18975

Na predlog Gobec Marije, Belo 10,
Šmarje pri Jelšah, je bil pri tukajšnem so-
dišču uveden postopek za razveljavitev
vrednostnih listin, to je 2 začasnic, in si-
cer začasnice št. 000450 z dne 15. 9.
1995, za 106 delnic nominalne vrednosti
za vsako 1.000 SIT, v skupni vrednosti
106.000 SIT, ter začasnice št. 000450/
B z dne 15. 3. 1996 za 299 delnic nomi-
nalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vre-
dnosti 299.000 SIT, ki ju je izdala delni-
ška družba Cetis Graf d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 4. 10. 2002

N 49/2002 AM-18976

Na predlog Črepinšek Vitomira, Pon-
grac 1d, Griže, je bil pri tukajšnem sodi-
šču uveden postopek za razveljavitev vre-
dnostne listine, to je začasnice št.
000553 z dne 15. 9. 1995, za 151 del-
nic nominalne vrednosti za vsako 1.000
SIT, v skupni vrednosti 151.000 SIT, ki jo
je izdala delniška družba Cetis Graf d.d.
Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 4. 10. 2002

N 57/2002 AM-18977

Na predlog Mernik Marjane, Pletovarje
19, Dramlje, je bil pri tukajšnem sodišču
uveden postopek za razveljavitev vredno-
stne listine, to je začasnice št. 000290/B
z dne 15. 3. 1996, za 263 delnic nomi-
nalne vrednosti za vsako 1.000 SIT, v sku-
pni vrednosti 263.000 SIT, ki jo je izdala
delniška družba Cetis Graf d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 4. 10. 2002

N 61/2002 AM-18978

Na predlog Potočnik Anice, Šmihel 1a,
Laško, je bil pri tukajšnem sodišču uve-
den postopek za razveljavitev vrednostne
listine, to je začasnice št. 000371/B z
dne 15. 3. 1996, za 608 delnic nominal-
ne vrednosti za vsako 1.000 SIT, v skupni
vrednosti 608.000 SIT, ki jo je izdala del-
niška družba Cetis Graf d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 4. 10. 2002

N 63/2002 AM-18979

Na predlog Ravnjak Danice, Krekov trg
5, Celje, je bil pri tukajšnem sodišču uve-
den postopek za razveljavitev vrednostne
listine, to je začasnice št. 000391/B z
dne 15. 3. 1996, za 354 delnic nominal-
ne vrednosti za vsako 1.000 SIT, v skupni
vrednosti 354.000 SIT, ki jo je izdala del-
niška družba Cetis Graf d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 4. 10. 2002
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Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 160/2002 SR-18990
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku

Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče
stranke Balas Jožeta, stan. Arnovo selo št.
39, Artiče, ki ga zastopa odv. Dušan Med-
ved iz Krškega, zoper toženo stranko ne-
znani dediči z neznanim naslovom po pok.
Rožman Martinu, nazadnje stan. Vilage Ai-
gle Kant Vand, Švica, zaradi ugotovitve la-
stninske pravice (vsp. 100.000 SIT), izven
naroka dne 14. 10. 2002 sklenilo:

toženi stranki neznani dediči po pok.
Rožman Martinu, nazadnje stan. Vilage Ai-
gle Kant Vand, Švica, se postavi začasni
zastopnik in skrbnik za poseben primer odv.
Bojan Klakočar iz Krškega, ki bo zastopal
toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št.
P 160/2002.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 14. 10. 2002

I Pl 1535/2001 SR-19517
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Nataši Koščak v pravdni za-
devi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Andjelku Jurjeviču, Kolonija 1. maja
29, Trbovlje, sedaj neznanega prebivališča,
zaradi plačila 296.536 SIT, dne 17. 10.
2002 sklenilo:

toženi stranki Andjelku Jurjeviču, se v
zadevi opr. št. I Pl 1535/2001 postavi za-
časni zastopnik, odvetnik Stanislav Mauri,
Podutiška 148, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nasto-
pil pred sodiščem, oziroma dokler, organ
pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 2002

P 1053/2002 SR-17082
Okrožno sodišče v Ljubljani je po sodni-

ci tega sodišča Veri Gams Premerl v prav-
dni zadevi tožeče stranke mld. Igorja Miki-
ča, Hruševska cesta 68, Ljubljana, ki ga
zastopa zakonita zastopnica mati Marija
Grum, na istem naslovu, ki jo zastopa poo-
blaščenka odvetnica Barbara Kovič Boh iz
Ljubljane, zoper toženo stranko Vidoslava
Mikića iz Ljubljane, nazadnje Ljubljana, Ce-
lovška 99a, sedaj neznanega bivališča, v
postopku po tožbi za predodelitev in za pla-
čevanje preživnine, dne 11. 9. 2002, izven
naroka sklenilo:

tožencu Vidoslavu Mikiču iz Ljubljane,
Celovška 99a, se kot začasna zastopnica
postavi odvetnica Maja Besednjak iz Ljub-
ljane, Pražakova 20.

Začasna zastopnica odvetnica Maja Be-
sednjak bo zastopala toženca, dokler mu
organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo
postavil skrbnika ali dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

LJUBLJANA

Srg 21364/2001 Rg-5128
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarstvo sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog družbe Maximamarketing, tr-
govina, propaganda, poslovno-finančne sto-
ritve d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 23, ki jo
zastopa notarka Nada Kumar, Slovenska 56,
Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajša-
nem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Maximamarketing, trgovina, propa-
ganda, poslovno-finančne storitve d.o.o.,
Ljubljana, Trubarjeva 23, objavlja sklep:

družba Maximamarketing, trgovina,
propaganda, poslovno-finančne storitve,
d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 23, reg. št.
vl. 1/02255/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 14.
12. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je M.C.C. storitve d.o.o.,
Trubarjeva 23, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 17,000.137 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 17,000.137 SIT prene-
se v celoti na ustanovitelja M.C.C. d.o.o.
Ljubljana.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2002

Srg 04806/2002 Rg-10234
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Activa Kovač in ostali, svetovanje, inženi-
ring, marketing in komerciala d.n.o. Ljublja-
na, Strugarska 7, objavlja sklep:

Activa Kovač in ostali, svetovanje, in-
ženiring, marketing in komerciala,
d.n.o., Ljubljana, Strugarska 7, reg. št.
vl. 1/10191/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 16. 5.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Kovač Mihael in Radmi-
la, Ljubljana, Brilejeva 19, z ustanovitvenim
kapitalom 4.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženji preneseta na usta-
novitelja, vsakemu do 1/2.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002

Srg 03325/2002 Rg-10242
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Kukelj, podjetje za trgovino, gostinstvo in
turizem d.o.o., Velike Lašče, Levstikov trg
8, objavlja sklep:

Kukelj, podjetje za trgovino in turi-
zem d.o.o., Levstikov trg 8, Velike Lašče
d.o.o., reg. št. vl. 1/18399/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 21. 3. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbeniki so Stol d.d., Damjanić Vanja,
Velike Lašče, Trubarjeva cesta 39, Damja-
nić Margareta, Velike Lašče 18, Velike La-
šče, Damjanić Petra, Velike Lašče 18, Veli-
ke Lašče, mladoletni Damjanić Andrej, ki ga
zastopa zakoniti zastopnik Damjanić Peter,
z ustanovitvenim kapitalom 2,673.000 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelje.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002

Srg 08829/2002 Rg-19568
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Euroin Fond, družba za finančni inženiring
in svetovanje d.d., Ljubljana, Tržaška 116,
objavlja sklep:

Euroin Fond družba za finančni inženi-
ring in svetovanje d.d., Ljubljana, Tržaška
116, reg. št. vl. 1/21325/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 18. 9. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Delničar je Pulsar holding d.d., Ljublja-
na, Štefanova 13 a, z ustanovitvenim kapita-
lom, 4,100.000 SIT ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti dru-
žbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prense v celoti na
delničarja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
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slu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2002

PTUJ

Srg 277/2002 Rg-15150
Družba Jeruzalem počitniške storitve

d.o.o., Kolodvorska 11, Ormož, reg. št.
vl. 1/9680-00, katere ustanovitelji so Jeru-
zalem Ormož, vinogradništvo, vinarstvo, sa-
djarstvo d.d., Kolodvorska 11, Ormož, Je-
ruzalem Ormož, storitve, agrar, trgovina
d.d., Hardek 44c, Ormož, Kmetijska zadru-
ga Ormož z.o.o., Ptujska cesta 12, Ormož,
po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 9. 4.
2002 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Jeruzalem
Ormož, vinogradništvo, vinarstvo, sadjarstvo
d.d., Jeruzalem Ormož, storitve, agrar, tr-
govina d.d., Kmetijska zadruga Ormož
z.o.o.

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

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 7. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Elplast Prelovšek Franc s.p., Srebrni-
čeva 6, 1000 Ljubljana, preklicuje žig na-
slednje velikosti: višina 20 mm, dolžina 47
mm, žig se sestoji iz petih vrstic, na desni
strani žiga pa je bočni napis v treh vrsticah,
in sicer 2 telefonsko številko in faks števil-
ko. Tel. 061/129-71-60,
061/129-71-65, faks 061/129-13-85, 1.
vrstica: logotip z imenom ELPLAST v dolži-
ni 38 mm in višini 7 mm, 2. vrstica: PRE-
LOVŠEK z velikimi tiskanimi črkami, ki je
pomaknjen v desno, tako da se zadnji rob
ujema z zadnjim robom logotipa, 3. vrsti-
ca: elektromehanika in kovinoplastika (na-
pisano z malimi tiskanimi črkami), 4. vrsti-
ca: PRELOVŠEK FRANC, s.p. (napisano z
velikimi tiskanimi črkami, razen kratice
s.p.), 5. vrstica: Srebrničeva 6, Ljubljana
(začetnice napisane z velikima tiskanima
črkama, ostalo z malimi tiskanimi črkami).
Ob-81414

Okra d.o.o. Ljubljana, Celovška 143,
Ljubljana preklicuje štampiljko, pravokotne

oblike, na kateri je pisalo s črnimi črkami
OKRA d.o.o. Ljubljana. Ob-81427

P.P. Plast, d.o.o., Jezero 22, 1352
Preserje, preklicuje žig velikosti 35 mm x
12 mm, na katerem je bil napisan v treh
vrsticah z naslednjo vsebino: 1. vrstica:
P.P. (druga črka P. je zarcialno obrnjena
proti prvemu P.), 2. vrstica: Plast, d.o.o.
(prva črka veliki tiskani P, ostale črke male
tiskane), 3. vrstica: Jezero 22, Preserje
(začetnici imena kraja so pisane z veliko
tiskano črko, ostalo z malimi tiskanimi čr-
kami). Ob-81415

Priglasitveni list

Flisar Karel, Cankarjeva 77, Murska So-
bota, priglasitveni list, opravilna št.
36-0674/94, izdan dne 10. 6. 1994.
gnr-104204

Grčar Janez s.p., Vidrga 8, Vače, pri-
glasitveni list, opravilna št. 61-0128/94,
izdan dne 31. 5. 1994. gny-104497

HACE MILAN s.p. Bar-Bistro “Platana”,
Kongresni trg 7, Ljubljana, odločbo o obrt-
nem dovoljenju, št.
028838/0701/00-35/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnl-104310

Jagodic Roland s.p., Ročevnica 61, Tr-
žič, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
035098/1069/01-68/1999, izdana dne
9. 8. 1999. gnm-103984

Kukovec Anton, Sp. Jakobski dol 78,
Jakobski Dol, priglasitveni list, opravilna št.
0650464/96, izdan dne 1. 4. 1996.
gno-104082

Lazarevič Rado s.p., Poljana 10/c, Pre-
valje, priglasitveni list, opravilna št.
45-251/94, izdan dne 7. 6. 1994.
gnd-104243

Maček Frano s.p., Pizzerija Maček,
Malgajeva 2/a, Radlje ob Dravi, priglasi-
tveni list, opravilna št. 43-0151/94, izdan
dne 7. 6. 1994. gnx-103973

Omejc Zvonka, Kranjska cesta 40, Šen-
čur, priglasitveni list, opravilna št.
06-2429-99. gny-104047

Prah Marjan, Vegova 12, Šmarje pri Jel-
šah, priglasitveni list, opravilna št.
54-0148/1994, izdan dne 30. 12. 1994.
gno-104032

Razingar Boris, Ljubljanska 4, Bled, pri-
glasitveni list, opravilna št. 44-1671/95,
izdan dne 25. 4. 2001. gnp-103981

Slanič Alojzija, Radizel, Mariborska
102, Orehova vas, obrtno dovoljenje, št.
048391/3478/00-74/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnl-104210

Šegatin Ljubomir, Rožna dolina, Cesta
XVII/4a, Ljubljana, priglasitveni list, opra-
vilna št. 28-1113/94, izdan dne 1. 9.
1995. gnh-104093

Šoštarko Martin s.p., ELŠOV – elektro-
inštalacije, Vrhpolje pri Kamniku 275, Kam-
nik, priglasitveni list, opravilna št.
15-0819/95, matična št. 5871382, izdan
dne 7. 6. 2001. gnj-103987

Štibelj Gabrijela, Kunaverjeva ulica 8,
Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
034489/4402/00-37/1995 in odločbo o
obrtnem dovoljenju, izdano dne 6. 3.
1995. gnj-104537

Ušeničnik Marijan, Goričane 14, Med-
vode, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
032978/0809/00-37/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnk-104011

Vedlin Anton, Majšperk 52, Majšperk,
obrtno dovoljenje, št. 046100-1358-00/52
1995, izdano dne 6. 3. 1995. gnk-104061

Vehar Vojko, V Rojco 5, Notranje Gorice,
priglasitveni list, opravilna št. 28-119/94, iz-
dan dne 30. 5. 1994. gnt-104177

Verdonik Milan, Pot na okope 7, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna št.
064-5704/98. gnn-104133

Potne listine

Brzan Barbara, Lucija, Obala 118, Por-
torož – Portorose, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 162054, izdala UE Piran.
gns-104478

Cestnik Leon, Ob Rogoznici 6, Ptuj,
potni list, št. P00303483. gnp-104456

Čubrlo Marjana, Zvezda 3, Ljublja-
na-Šentvid, potni list, št. P00420774.
gnv-103950

Divović Mladen, Cankarjeva 40, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
101837, izdala UE Nova Gorica.
gnv-104325

Drinovec Goran, Struževo 27/a, Kranj,
potni list, št. P602003. gnz-104475

Gligorov Goce, Jamova cesta 50, Ljublja-
na, potni list, št. P00051497. gni-104238

Grosar Miroslav, Šolska ulica 8, Solkan,
maloobmejno prepustnico, št. AI 34539,
izdala UE Nova Gorica. gnm-104009

Hribar Marko, Vojkova 15, Ljubljana,
potni list, št. P00143413. gnl-104135

Jurović Janez, Trg 3/b, Prevalje, potni
list, št. P00117518. gns-104003

Kapetan Jasmina, Ulica Cirila Debelja-
ka 10, Celje, potni list, št. P00718387.
gnd-104468

Kavčič Nikolaj, Zgornje Gameljne 33/a,
Ljubljana Šmartno, potni list, št.
P00114399. gno-104382

Kavčič Zofija, Zgornje Gameljne 33/a,
Ljubljana Šmartno, potni list, št.
P00114398. gnl-104385

Križman Vlasta, Vrtojba, Laze 29/a,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepu-
stnico, št. AI 63076, izdala UE Nova Gori-
ca. gnr-104479

Kvrgić Elvis, Breg 20, Ljubljana, potni
list, št. P00043488. gnq-104355

Lešnik Milan, Gosposvetska cesta 67,
Maribor, potni list, št. P00304459.
gnz-104471

Mačkovšek Hana, Kocbekova 5, Celje,
potni list, št. P00091227. gnn-104458

Milić Milena, Brilejeva 19, Ljubljana,
potni list, št. P00386498. gnh-104539
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Milić Pavao, Brilejeva 19, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00397989. gni-104538

Mlinar Marija, Orehovlje 49, Šempeter
pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št.
AI 120152, izdala UE Nova Gorica.
gnw-104324

Mujkić Arijana, Brodarjev trg 12, Ljub-
ljana, potni list, št. P00569633.
gnb-104145

Novak Polonca, Drenov grič 162/a, Vr-
hnika, potni list, št. P00010956.
gnt-104552

Osolnik Boštjan, Poljana 1, Kamnik,
potni list, št. BA 852336, izdala UE Kam-
nik. gnb-104495

Pintarič Senka, Levanjci 29/a, Destr-
nik, potni list, št. P00543678.
gnu-104126

Primc Aleš, Ul. 28. maja 67, Ljubljana,
potni list, št. P00305199. gne-104217

Skomina Matej, Prvačina 138, Dor-
nberk, maloobmejno prepustnico, št. AI
119361, izdala UE Nova Gorica.
gnv-104225

Staniša Jožef, Ziherlova ulica 4, Ljublja-
na, potni list, št. P00058003.
gnw-104124

Stopar Kofol Branka, Čepovan 28, Če-
povan, maloobmejno prepustnico, št. AI
152582, izdala UE Nova Gorica.
gnm-104234

Šerić Slaven, Maleševa 8, Ljubljana,
potni list, št. P00150877. gnb-104120

Štangler Tomi, Stantetova 6, Velenje,
potni list, št. P00115609. gnt-104027

Osebne izkaznice

Adam Andreja, Knupleževa 4, Ruše,
osebno izkaznico, št. 1272396.
gno-104407

Ambrož Sabina, Lesjakova ulica 39/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 251673.
gnw-104074

Aplinc Marjana, Janškovo selo 3/b, Ve-
lenje, osebno izkaznico, št. 831622.
gnc-104244

Bajec Darko, Pretnerjeva ulica 4, Po-
stojna, osebno izkaznico, št. 199010.
gnt-104227

Bals Mirko, Osojna ulica 4, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 658218. gnc-104019

Bartol Karmen, Gornje Lepovče 26, Ri-
bnica, osebno izkaznico, št. 1427962.
gnk-103986

Bečaj Dušan, Na Obrh 20, Metlika, ose-
bno izkaznico, št. 1131288. gnn-104008

Bedenik Sandi, Ulica Borisa Kraigherja
19, Kidričevo, osebno izkaznico, št.
52184. gny-104322

Benedik Tanja, Črtomirova 21/b, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 125474.
gne-104167

Benić Jasna, Vena Pilona 5, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št.
323537. gnx-104323

Bohmec Mojca, Cesta Dolomitskega
odreda 60, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 298665. gnc-104419

Boštjančič Gombač Karmen, Zajelšje 8,
Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št.
710613. gng-104444

Brajdič Irena, Stranska vas 40, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 258115.
gnx-103998

Brdnik Aleš, Sp. Laže 2/a, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 231628.
gng-104015

Breznik Olga, Nad elektrarno 9, Kamni-
ca, osebno izkaznico, št. 1482721.
gnk-104461

Brus Domen, Tesarska ulica 5/a, Ko-
čevje, osebno izkaznico, št. 184490.
gne-104017

Ciber Valentin, Ig 232, Ig, osebno iz-
kaznico, št. 1424365. gnk-104161

Cunjac Borut, Rodik 93, Kozina, ose-
bno izkaznico, št. 843584. gnq-104030

Čampelj Marjanca, Zagradec 26, Gro-
suplje, osebno izkaznico, št. 304153.
gnn-104508

Čič Simon, Ulica Borcev NOB 2, Porto-
rož – Portorose, osebno izkaznico, št.
999458. gnd-104018

Črnič Amalija, Stična 157, Ivančna Go-
rica, osebno izkaznico, št. 773316.
gnh-104314

Debeljak Janez, Ulica 17. julija 32, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 419728.
gnc-104098

Divjak Isidora, Poštna ulica 7/a, Vrhni-
ka, osebno izkaznico, št. 1150099.
gnx-104048

Draganić Ella, Bevkova ulica 6, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 955882.
gnh-104464

Drinovec Goran, Struževo 27/a, Kranj,
osebno izkaznico, št. 309993.
gnt-104477

Fabjan Jožefa, Škocjan 4, Škocjan,
osebno izkaznico, št. 1078710.
gnq-104130

Fajfar Irena, Medribnik 25, Cirkulane,
osebno izkaznico, št. 31131. gnu-104001

Favai Marija, Šaranovičeva 15, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 806.
gnn-104158

Ferkolj Stanislav, Jakčeva ulica 11, No-
vo mesto, osebno izkaznico, št. 689113.
gny-103997

Fink Arčon Alenka, Vino 47, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 774269.
gnl-104035

Fon Marijan, Poljšica 74, Zgornje Gor-
je, osebno izkaznico, št. 298637.
gnp-104131

Gajanović Dalibor, Ulica svobode 20,
Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
412983. gnh-104118

Gerlec Marija, Borejci 36, Tišina, ose-
bno izkaznico, št. 748722. gnr-104004

Godec Terezija, Krška vas 30, Krka,
osebno izkaznico, št. 647270.
gnp-104481

Gologranc Marija, Drapšinova 5/b, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 385640.
gno-104332

Gombač Marko, Dobrava 1/a, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 490557.
gnu-104226

Gorišek Katinka Corinne, Tkalski pre-
hod 9, Maribor, osebno izkaznico, št.
234392. gnh-104014

Gorše Jožica, Spodnje Brezovo 1, Viš-
nja Gora, osebno izkaznico, št. 276154.
gnk-104086

Grabar Branko, Brinarjeva 1, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 457992. gnt-104152

Gradišar Klemen, Stara cesta 18, Na-
klo, osebno izkaznico, št. 1301768.
gnv-104075

Grašič Aleksandra, Finžarjeva 24,
Kranj, osebno izkaznico, št. 777374.
gng-104515

Gregorin Andrej, Vrbljene 1/b, Ig, ose-
bno izkaznico, št. 339390. gni-104163

Grum Božena, Dom in vrt 46, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 305735.
gnz-104321

Gutsmandl Štefanija, Zrkovska 64, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 826076.
gnt-104327

Gyorek Jožef, Kobilje 60, Kobilje, ose-
bno izkaznico, št. 1113392. gnu-104101

Halić Lucija, Križevniška ulica 9, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1109126.
gnj-104062

Henigman Tanja, Kumrovška 21, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1452283.
gnu-104201

Herman Jožefa, Jakčeva 15, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 709232.
gnf-104316

Hojski Aleš, Lackova cesta 43/b, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1203784.
gnz-104246

Hrastovec Ivan, Spodnja Rečica 142,
Rečica ob Savinji, osebno izkaznico, št.
147949. gnp-104106

Hribar Martina, Podrečje 54, Domžale,
osebno izkaznico, št. 1055670.
gnh-104389

Hrovat Anton, Gorica 21, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 507570.
gnw-104474

Hubat Aleksander, Testenova 8, Men-
geš, osebno izkaznico, št. 781301.
gnb-104195

Jakac Matej, Log 147, Bistrica ob Dra-
vi, osebno izkaznico, št. 989667.
gnj-104337

Jakupović Sakib, Klaričeva 26, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
1336710. gnt-104077

Jarc Andrej, Župančičeva 14, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 516470.
gnv-104025

Jenko Barbara, Kolodvorska 2/c, Men-
geš, osebno izkaznico, št. 315322.
gnn-104333

Jeraša Tina, Ljubljanska 84, Domžale, ose-
bno izkaznico, št. 1069715. gnm-104409
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Jeseničnik Katarina, Podgorje 64/d,
Podgorje pri Slovenj Gradcu, osebno iz-
kaznico, št. 190491. gnn-104233

Ježovnik Tatjana, Ilirska 15, Maribor,
osebno izkaznico, št. 742632.
gnl-104510

Jordan Alja, Tomšičeva 1, Žalec, ose-
bno izkaznico, št. 602361. gnc-104069

Judež Lorena, Cesta Dolomitskega
odreda 151, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 214233. gnj-104487

Jurič Franc, Mala Kostrevnica 15,
Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico, št.
446823. gno-104057

Jurović Janez, Trg 3/b, Prevalje, ose-
bno izkaznico, št. 922571. gnt-104002

Juvan Maruša, Dergomaška 37, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1184111.
gnz-103996

Juvančič Angela, Podkum 77, Podkum,
osebno izkaznico, št. 985531.
gnu-104351

Kavčič Nikolaj, Zgornje Gameljne 33/a,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
530624. gnp-104381

Kavčič Zofija, Zgornje Gameljne 33/a,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
530655. gnm-104384

Kern Miha, Celovška 103, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 391498.
gng-104440

Klavžar Aleš, Godovič 125, Godovič,
osebno izkaznico, št. 425518.
gne-104117

Klemenčič Irena, Ciril Metodov trg 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1032644.
gnu-103951

Klevže Gregor, Pot na Fužine 45, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 348727.
gnd-103993

Knapič Matej, Skozi gaj 9, Prebold, ose-
bno izkaznico, št. 68085. gnr-104329

Knaus Aleksander, Ferkova ulica 6, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 95046.
gnv-104100

Kobal Anka, Maurerjeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 250451.
gnn-104483

Kocjančič Tadeja, Ul. Dolenjskega
odreda 19, Ivančna Gorica, osebno izkaz-
nico, št. 28376. gne-104492

Kohne Janez Alojzij, Podgornikova 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 969603.
gnl-104435

Kopušar Albert, Ul. Frankolovskih žrtev
34, Celje, osebno izkaznico, št. 438160.
gni-104013

Koropec Jožef, Morje 101/b, Fram,
osebno izkaznico, št. 1507017.
gnw-104099

Kos Tilen, Tumova ulica 39, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 1377841. gnk-104511

Kostić Razija, Levstikova 3, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 1214716. gnz-104021

Košir Aleš, Trstenik 50, Golnik, osebno
izkaznico, št. 757614. gnr-104029

Kotnik Dušan, Sela pri Kamniku 10/b,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 352327.
gne-104392

Kotnik Gregor, Sela pri Kamniku 10/b,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 262825.
gnd-104393

Kovačič Štefanija, Krpanova 9, Celje,
osebno izkaznico, št. 38113. gns-104078

Koželj Majda, Ul. Borcev za severno
mejo 88, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
99586. gng-104040

Kranjc Igor, Gregorčičeva ulica 13/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1024196.
gnt-104052

Kraut Ana, Streliška 1, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 103670. gnx-104523

Križman Ema, Duplšeka 232/a, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 213553.
gnc-104269

Krljić Vreg Jasna, Ulica Koroškega ba-
taljona 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
165234. gnx-104448

Kumprej Jože, Ter 64, Ljubno ob Savi-
nji, osebno izkaznico, št. 651786.
gnl-104460

Kurmanšek Natalija, Knapovška ulica
15, Mežica, osebno izkaznico, št.
1021416. gno-104132

Kurnik Ksenija, Zg. Lenarska 29, Sv.tro-
jica v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
118110. gnl-104235

Kušar Jožica, Gajeva 7, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 44471. gnm-104209

Levstek Štefanija, Jakčeva 32, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1512346.
gnl-104185

Levstek Tatjana, Rusjanov trg 1, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1122587.
gnc-104144

Logar Klemen, Šentjanž 44, Šentjanž,
osebno izkaznico, št. 708270.
gnm-104509

Lončarič Olgica, Strojeva ulica 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1306566.
gnf-104141

Lubej Martin, Triglavska 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 212101.
gne-104517

Majhen Marija, Vodnikova 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 155791.
gnb-104420

Mamilovič Gašper, Cankarjeve brigade
28, Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št.
1199676. gnr-104529

Marčič Aleš, Ul. Frankolovskih žrtev 27,
Celje, osebno izkaznico, št. 907766.
gng-104315

Marinčič Lado, Črnivec 18/a, Brezje,
osebno izkaznico, št. 817008.
gno-104007

Marković Oliver, Cesta pod tičnico 14,
Rakek, osebno izkaznico, št. 27727.
gnw-104499

Markš Erik, Gradnikova 6, Idrija, ose-
bno izkaznico, št. 371721. gnv-104250

Maršič Gašper, Senožeti 30, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 789381.
gnh-103989

Martinjak Izidor, Tržaška cesta 204/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1083788.
gnc-104319

Martinjak Jože, Ižanska cesta 305,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 336821.
gnt-104102

Mastnak Jožica, Golo Brdo 80, Medvo-
de, osebno izkaznico, št. 1024816.
gnf-104391

Matjaž Mate, Letoviška 1, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 116123.
gnp-104006

Matulj Simonca, Boharina 14, Zreče,
osebno izkaznico, št. 289507.
gnf-104466

Metličar Danijela, Slovenja vas 63/a,
Hajdina, osebno izkaznico, št. 753856.
gnw-104249

Meznarič Alojzija, Spuhlja 136/a, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 631498.
gno-104232

Mihalič Janez, Paričjak 38, Radenci,
osebno izkaznico, št. 332477.
gne-104317

Milec Bojan, Klopčičeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 154736.
gnx-104498

Mlakar Zdenko, Radizel, Ob gozdu 7,
Orehova vas, osebno izkaznico, št.
951077. gnj-104012

Muhič Peter, Brilejeva 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 44686. gni-104438

Munda Valerija, Brezovci 21, Polenšak,
osebno izkaznico, št. 252057.
gnf-104116

Novak Ivan, Obrtniška cesta 24, Grosu-
plje, osebno izkaznico, št. 519040.
gni-104488

Novak Jožica, Klinja vas 1, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 1103222.
gnh-104214

Oblak Gregor, Staretova 18, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 363236. gnw-103974

Onič Gordan, Vrhov dol 1/e, Limbuš,
osebno izkaznico, št. 57024. gnx-104473

Otoničar Vinko, Velike Bloke 4/a, Nova
Vas, osebno izkaznico, št. 472679.
gnj-104137

Ozim Maja, Vukovski vrh 34, Jarenina,
osebno izkaznico, št. 900770. m-1397

Pangeršič Dejan, Za povrtmi 4, Šmar-
tno pri Litiji, osebno izkaznico, št. 942925.
gno-104436

Pavc Darko, Zgornje Gameljne 56,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
1170626. gnt-104527

Pečar Branimir, Dvorjane 66, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 993289.
gng-104340

Pečnik Uroš, Zavrti 35, Mengeš, ose-
bno izkaznico, št. 1064991. gnq-104055

Peras Cvetka, Pod lipami 24, Celje,
osebno izkaznico, št. 803040.
gnw-104449

Perčić Kristijana, Petišovci, Lendavska
cesta 24, Lendava – Lendva, osebno iz-
kaznico, št. 219858. gnf-104216
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Petek Suzana, Ul. 5. prekomorske 9,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 65720.
gnu-104251

Peterc Ivana, Gmajnica 88, Komenda,
osebno izkaznico, št. 528997.
gnd-104318

Pintarič Jasna, Levanjci 29/a, Destr-
nik, osebno izkaznico, št. 1277547.
gns-104128

Pintarič Matej, Levanjci 29/a, Destr-
nik, osebno izkaznico, št. 1277586.
gnt-104127

Pirc Anton, Melikova 3, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 322004. gnk-104111

Pitamic Bojana, Trg svobode 3/b, Ko-
barid, osebno izkaznico, št. 100884.
gnn-104183

Podboršek Danijela, Tivolska 38, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 754584.
gnx-104148

Podpečan Boris, Velika Pirešica 16,
Žalec, osebno izkaznico, št. 20777.
gnw-104224

Pogačar Janez, Trebinjska 13, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 797139.
gnr-104154

Porš Jožef, Ob Grosupeljščici 28, Gro-
suplje, osebno izkaznico, št. 1444342.
gne-104092

Poženel Jurij, Velikovška 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 695448.
gnk-104386

Prah Franc, Tavčarjeva 6, Velenje,
osebno izkaznico, št. 411574.
gnf-104341

Ratek Marija, Ljubljanska ulica 17/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 752238.
gne-104467

Razdevšek Breda, Krivec 24, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1247344.
gnf-104520

Resman Jože, Pusterla 4, Piran – Pira-
no, osebno izkaznico, št. 216298.
gnr-104129

Reš Mojca, Radizel, Ulica Milke Volk
69, Orehova vas, osebno izkaznico, št.
1112470. gne-104242

Retelj Janez, Črmošnjice 2/a, Semič,
osebno izkaznico, št. 1104211.
gnq-104330

Ristić Đorđija, Tržaška 8, Logatec,
osebno izkaznico, št. 602493.
gnk-104486

Robič Boštjan, Ferkova ulica 18, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 334783.
gnl-104110

Rozman Mihael, Štula 6, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št.
390745. gny-104172

Rožman Karl, Ob potoku 2, Brežice,
osebno izkaznico, št. 16116.
gnm-104334

Rupnik Primož, Spodnje Gameljne 60,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
404222. gnj-104412

Seme Jožef, Vojkova ulica 16, Celje,
osebno izkaznico, št. 541420.
gni-104513

Sešek Srečko Marjan, Rudolfa Janeži-
ča 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1359911. gnv-104450

Skarlovnik Jožef, Mušenik 7, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 153063.
gnq-104005

Skubin Simon, Žorgova 84, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 230856.
gnr-104504

Soban Jernej, Izlake 48, Izlake, ose-
bno izkaznico, št. 903923. gnm-104109

Stančič Marij, Dekani 111, Dekani,
osebno izkaznico, št. 553693.
gnr-104254

Steineker Janez, Betnavska cesta
85/a, Maribor, osebno izkaznico, št.
199705. gnr-104454

Strašek Boža, Goce Delčeva 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1377888.
gnv-104500

Strašek Marija, Celovška 163, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 346170.
gnh-104039

Sušnik Anton, Mekinje, Cesta treh tal-
cev 28/b, Kamnik, osebno izkaznico, št.
725036. gnz-104446

Šenveter Darja, Trubarjeva 5, Maribor,
osebno izkaznico, št. 835498.
gnq-104405

Šinkovec Pavčnik Alenka, Brilejeva 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 825786.
gnb-104345

Štandeker Marija, Kaniža 9, Šentilj v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
74279. m-1407

Štritof Damjan, Črni potok 39, Šmar-
tno pri Litiji, osebno izkaznico, št.
1314336. gnr-104104

Švetak Ljerko, Ul. Ivana Turšiča 8, Se-
žana, osebno izkaznico, št. 452366.
gnk-104336

Tancer Aleks, Lesjakova ulica 39/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1385623.
gny-104072

Tašner Aleksander, Tibolci 24/a, Gori-
šnica, osebno izkaznico, št. 514038.
gns-104228

Tekavec Bojan, Zaletelova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 658151.
gnw-104199

Tihole Stanislav, Podgorica 16/b, Sev-
nica, osebno izkaznico, št. 670501.
gnp-104331

Tomažič Stanko, Češnjevek 13, Cer-
klje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
1009087. gnr-104404

Toplak Marija, Vurberk 45, Spodnji Du-
plek, osebno izkaznico, št. 1273436.
gnn-104108

Troha Joža, Sr. Kanomlja 28, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 1225218.
gns-104028

Trošt Jožef, Študentovska ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 578775.
gnh-104089

Tušek Petra, Spodnja Brežnica 7, Po-
ljčane, osebno izkaznico, št. 1357632.
gnb-104245

Ulaga Jože, Padež 10, Laško, osebno
izkaznico, št. 1043136. gnh-104339

Urh Štefan, Prešernov trg 12, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 110111.
gng-104215

Vagner Venčeslav, Aljaževa ulica 24,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
259651. gnn-104408

Vajdič Andrej, Kraigherjeva 13, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št.
106550. gnx-104223

Valentan Bojan, Gosposvetska 43, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 282921.
gni-104463

Verbič Sonja, Strahinj 127, Naklo, ose-
bno izkaznico, št. 432008. gnf-103991

Verdinek Mariča, Pri lesniki 3, Loga-
tec, osebno izkaznico, št. 970035.
gni-104138

Verhovnik Vera, Vrbanska cesta 18,
Maribor, osebno izkaznico, št. 522168.
gnk-104211

Vogel Helena, Sostrska cesta 12/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1451295. gnd-104268

Voroš Patrik, Čentiba 477, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 1465626.
gnq-104205

Vreg Darinka, Na postajo 38, Ptuj, ose-
bno izkaznico, št. 915993. gnu-104476

Vrhovnik Daniela, Depala vas 86, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 921184.
gng-104490

Vukan Alojz, Črnci 1, Apače, osebno
izkaznico, št. 827877. gnx-104248

Zajc Vanja, Levčeva 13, Mengeš, ose-
bno izkaznico, št. 7590. gny-104147

Zavodnik Nada, Kesrnikova 3, Grosu-
plje, osebno izkaznico, št. 709569.
gnf-104491

Zevnik Marija, Ulica Jana Husa 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 490636.
gnx-104548

Zonik Denis, Pivola 85/c, Hoče, ose-
bno izkaznico, št. 350788. gnp-104406

Zorman Natalija, Vosek 36/a, Pernica,
osebno izkaznico, št. 437587.
gny-104472

Zupan Dragica, Žirovnica 102, Žirovni-
ca, osebno izkaznico, št. 449314.
gnm-104459

Zupan Martin, Nad mlini 50, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 843299.
gnz-104000

Zupančič Matjaž, Mucherjeva 6, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 496607.
gnk-104261

Žarn Zlata, Pajkova 15, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 35806. gnp-104031

Žbogar Ivo, Grajska 18, Piran – Pira-
no, osebno izkaznico, št. 924364.
gnf-104016

Žnidaršič Bernarda, Rožna 29/a, Ko-
čevje, osebno izkaznico, št. 610682.
gnj-104212

Župić Dejan, Preglov trg 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 375624.
gnh-104114
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Vozniška dovoljenja

Alić Kasim, Cesta dveh cesarjev 108/h,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1615089, reg. št. 254912.
gnz-104146

Ambrož Sabina, Lesjakova 39/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
875240, reg. št. 105642, izdala UE Mari-
bor. gnq-104455

Angelovič Aljoša, Poljska pot 6, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, št. S 1144680,
reg. št. 43528. gnt-104252

Ašenberger Dejan, Železno 6, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. S
001442253, izdala UE Žalec.
gnq-104230

Bantič Ernest, Medvedova 7, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1386416. gnu-104276

Bauman Stanko, Draženci 72, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 40159, iz-
dala UE Ptuj. gnl-104285

Beganović Amira, Zaloška cesta 78/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 925996, reg. št. 172522, izdala UE
Ljubljana. gnd-104543

Benič Jasna, Vena Pilona 5, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 43210. gnq-104430

Biljali Memet, Loška cesta 1, Žiri, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
12586, izdala UE Škofja Loka.
gnh-104264

Bižal Peter, Bilečanska ulica 2, Ljublja-
na, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 94/2002.
gnn-104533

Bogdanović Vladan, Prušnikova ulica
31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 1524496, reg. št. 225795,
izdala UE Ljubljana. gnf-104541

Bolte Denis, Polje 30, Zagorje ob Savi,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1313415. gnz-104346

Boštjančič Gombač Karmen, Zajelšje 8,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1586545, izdala UE Ilirska Bis-
trica. gnh-104443

Božič Magda, Hrušica 69, Hrušica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 302073.
gns-104278

Bračanov Viliam, Obala 117, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 5412. gnq-104280

Buljugič Jakub, Kolonija 1. maja 22,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13465, izdala UE Trbovlje.
gnm-103959

Čebašek Jure, Voklo 107, Šenčur, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 522889,
reg. št. 28201, izdala UE Kranj.
gns-103953

Čikovin Jelka, Istrska c. 15, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8962. gnx-104273

Danetovič Niko, Prešernova cesta 2,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCE-

GH, št. S 356200, reg. št. 24364, izdala
UE Domžale. gnd-104043

De Brea Gigo, Novelo 15, Kostanjevica
na Krasu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 39714, izdala UE Nova Gorica.
gnj-104262

Derlink Roman, Hlebce 13/a, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1045921, reg. št. 20660, izdala UE Ra-
dovljica. gnc-103994

Drufovka Vesna, Gramozna pot 7/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1504079, reg. št. 212666, izdala
UE Ljubljana. gne-104042

Erjavec Mohar Ljubica, V Sige 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1612788, reg. št. 254862, izdala UE
Ljubljana. gno-103982

Erjavec Primož, Ul. bratov Poglajen 9,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1115243, izdala UE Litija. gnk-104411

Fink Arčon Alenka, Vino 47, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
552191, reg. št. 10900, izdala UE Grosu-
plje. gnm-104034

Gajšek Nataša, Zagrad 69, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. S 1479607, reg. št.
48234. gny-104022

Geč Davorin, Cesta XIV. divizije 77, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1570664, reg. št. 3527, izdala UE Mari-
bor. gnc-104469

Glazer Ljubica, Moste 80/k, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13524, izdala UE Kamnik. gng-104090

Glinšek Jože, Naselje Aleša Kaple 12,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BC-
GHE, št. 48, izdala UE Hrastnik.
gnd-104218

Gorenc Alojz, Planina 27, Studenec,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
13568. gnq-104530

Grabar Branko, Brinarjeva 1, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17335.
gnu-104151

Gregorec Sergej, Pretnarjeva 6, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11816. gno-103957

Grmovšek Andrej, Gospejna 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
84024, reg. št. 92227, izdala UE Mari-
bor. gnp-104206

Gyorek Jožef, Kobilje 60, Kobilje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1459,
izdala UE Lendava. gny-104247

Hafner Martin, Šmartinska cesta 133,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 999482, reg. št. 183911, izdala UE
Ljubljana. gng-104540

Halić Lucija, Križevniška ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1419228, reg. št. 237066, izdala UE Ljub-
ljana. gni-104063

Halilović Ahmet, Opekarna 28, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8078, izdala UE Trbovlje. gnt-104502

Hitti Tjaša, Trg Francoske revolucije 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1065356, reg. št. 210134, izdala
UE Ljubljana. gnk-104311

Hode Andrej, Ratež 6/a, Brusnice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 29947,
izdala UE Novo mesto. gnp-104431

Hodnik Romana, Mali kamen 31, Seno-
vo, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 2743. gny-103972

Hozjan Marko, Na klancu 6, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16570,
izdala UE Vrhnika. gnp-104256

Hrovat Anton, Gorica 21, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
820458, reg. št. 15529. gnh-104289

Hrovat Breda, Poljanski nasip 28, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
933015, reg. št. 109397, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-104521

Javornik Marija, Čečovje 38/a, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12885, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. gnk-104286

Jeranko Franci, Jerčin 6, Pristava pri
Mestinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 19905, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gnp-104181

Jeriha Alenka, Polje, Cesta XXX/20,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 15322, reg. št. 118297, izdala
UE Ljubljana. gnb-104545

Jurglič Leopold, Prelesje 21, Šentru-
pert, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
401514, reg. št. 1591, izdala UE Trebnje.
gng-104140

Kastrin Martin, Vrtojba, Na Lokvi 1,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. 5809, izdala UE Nova Gorica.
gnv-104275

Kavčič Nikolaj, Zgornje Gameljne 33/a,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 565130, reg. št. 41915,
izdala UE Ljubljana. gnq-104380

Kavčič Zofija, Zgornje Gameljne 33/a,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1214071, reg. št. 68374,
izdala UE Ljubljana. gnn-104383

Kavšek Božo, Kidričeva ulica 5, Treb-
nje, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 519531, reg. št. 2013, izdala UE Treb-
nje. gne-104342

Kelher Franc, Vrhje 12, Kapele, vozni-
ško dovoljenje, kat. AFGH, reg. št. 2181,
izdala UE Brežice. gnw-104024

Klinar Peter, Planina pod Golico 7, Je-
senice, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 93/2002.
gnu-104176

Kociper Irena, Kovačičeva 4/b, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
638432, reg. št. 15442, izdala UE Kranj.
gnh-104139

Kocjan Darinka, Prisojna pot 1, Mirna
Peč, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 35849, izdala UE Novo mesto.
gni-104413

Kodermac Alojz, Neblo 1/d, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 4813, izdala UE Nova Gorica.
gni-104313

Kodrič Matic, Šmihel 15, Šempas, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 43841,
izdala UE Nova Gorica. gnf-104166
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Komel Majda, Vipavska cesta 122, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12633, izdala UE Nova Gorica.
gnr-104429

Kop Matej, Ul. Veljka Vlahoviča 83, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
916032, reg. št. 103185, izdala UE Mari-
bor. gnz-104071

Korošec Silvester, Murnova 1, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1282500. gnl-104335

Kos Grabnar Ernestina, Dragomer, Na
grivi 7, Brezovica pri Ljubljani, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12208, iz-
dala UE Vrhnika. gnm-104184

Košir Aleš, Trstenik 50, Golnik, preklic
duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BFGH, št. S 1401632, reg. št. 39504.
gno-104207

Kotnik Boris, Čečovje 1, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15656, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnk-103961

Koželj Majda, Ul. Borcev za severno
mejo 88, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1044469, reg. št. 17802,
izdala UE Ljubljana. gnf-104041

Kralj Matevž, Spodnje Pirniče 24/I,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABC-
GH, št. S 1371891, reg. št. 201807, iz-
dala UE Ljubljana. gnu-104551

Kramer Monika, Ruše 8/c, Petrovče,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 48/02. gnv-104200

Kranjc Igor, Gregorčičeva ulica 13/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 892842, reg. št. 127688, izdala UE
Ljubljana. gnu-104051

Kravser Aleš, Šmiklavž 8/a, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 14741. gnw-104174

Kresal Friderika, Bogatajeva ulica 15,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1433095, reg. št. 118170, izdala
UE Ljubljana. gnc-104094

Kristan Tadej, Krožna ulica 19, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1078792, reg. št. 46585. gnu-104401

Križman Vlasta, Vrtojba, Laze 29/a,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 6236. gnm-104284

Krljić Vreg Jasna, Ul. Koroškega bata-
ljona 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1286713, reg. št. 162991,
izdala UE Ljubljana. gnd-104493

Kumer Primož, Na zalenici 4, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
197560, izdala UE Žalec. gnb-104095

Kurmanšek Natalija, Knapovska ul. 15,
Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 18856, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gni-104088

Kusterle Sebastjan, Blejska Dobrava
22, Blejska Dobrava, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1336338, izdala UE Jese-
nice. gnm-104434

Lazar Darko, Gorenji Vrsnik 10, Spod-
nja Idrija, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, št. S 1599809, reg. št. 5961.
gnb-104020

Leskovšek Majda, Tomaj 93, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5163,
izdala UE Sežana. gni-103963

Levstek Tatjana, Rusjanov trg 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
567656, reg. št. 188982, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-104143

Lipušček Andrej, Padlih borcev 24,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 41732, izdala UE Nova
Gorica. gnb-104045

Logar Veronika, Rimska cesta 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2291, reg. št. 180756, izdala UE Ljublja-
na. gno-104482

Lončarič Olgica, Strojeva ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885409, reg. št. 145961. gne-104142

Lumpert Simon, Dovje 124/a, Mojstra-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1175362. gny-104422

Makuc Uroš, Cankarjeva 52, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31793, izdala UE Nova Gorica.
gno-104282

Martinjak Izidor, Tržaška cesta 204/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 930976, reg. št. 1055, izdala UE
Ljubljana. gnb-104320

Mastnak Jožica, Golo Brdo 80, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
514909, reg. št. 40060, izdala UE Ljub-
ljana. gng-104390

Matulj Simonca, Boharina 14, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12397. gnv-104425

Međimorec Mladen, Rožna ulica 6, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14231. gnn-103958

Miklavčič Albina, Škoflje 7, Šentvid pri
Stični, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 624789, reg. št. 4631, izdala UE Gro-
suplje. gnr-104054

Miklavčič Borut, Pod topoli 77, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
611785, reg. št. 19394, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-104300

Mlinar Marija, Orehovlje 49, Miren, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8100, izda-
la UE Nova Gorica. gnp-104281

Mlinšek Alojz, Gosposvetska ulica 13,
Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 5852, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gnj-104087

Mozgan Rudi, Razgled 33, Piran – Pi-
rano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9,
izdala UE Piran. gnl-103960

Nastran Barbara, Sr. Bitnje 111, Žabni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1194154, reg. št. 48622, izdala UE Kranj.
gng-104065

Novak Jožica, Klinja vas 1, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
895, izdala UE Kočevje. gni-104213

Novaković Slobodanka, Hrvatini 9/a,
Ankaran – Ankarano, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 3289, izdala UE Koper.
gnb-104470

Pahor Peter, Skrilje 71/A, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

784428, reg. št. 14309, izdala UE Ajdov-
ščina. gnh-104239

Pal Albin, Razlagova 38, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
711606, reg. št. 7456, izdala UE Ljuto-
mer. gnn-104287

Pavlek Ivan, Gubčeva 8, Brežice, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 3999, izdala
UE Brežice. gnj-104112

Pečnik Uroš, Zavrti 35, Mengeš, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 485953,
reg. št. 27269, izdala UE Domžale.
gnw-104053

Pečovnik Peter, Luče 39, Luče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 3155,
izdala UE Mozirje. gns-104403

Peras Cvetka, Pod lipami 24, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
121089, reg. št. 35993. gnu-104451

Petan Mitja, Dečno selo 22/a, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
11251, izdala UE Brežice. gnc-104544

Petje Peter, Cesta dveh cesarjev 182,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 686937, reg. št. 158998, izdala UE
Ljubljana. gnl-104410

Pikelj Goran, Sokolska ulica 4, Mirna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
01316152, reg. št. 11582, izdala UE
Trebnje. gny-104197

Poš Tilen, C. Františka Foita 4, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1114162, reg. št. 26731, izdala UE Vele-
nje. gno-104107

Pušnik Danilo, Sp. Razbor 5/c, Pod-
gorje pri Slovenj Gradcu, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, reg. št. 7086, izdala UE
Slovenj Gradec. gnh-104164

Raihard Elvira, Moste 78, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001642218. gnp-103956

Ranđelović Danijela, Nanoška ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 632392, reg. št. 195240, izdala UE
Ljubljana. gno-104457

Ravnikar Andrea, Slatno 23, Dol pri Hra-
stniku, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7477, izdala UE Hrastnik. gnv-104175

Ravnjak Ivan, Ulica Kirbiševih 55, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 910134, reg. št.
21650. gny-104097

Razdevšek Breda, Krivec 24, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1594498, reg. št. 118452, izdala UE Ljub-
ljana. gng-104519

Resnik Anže, Sela pri Kamniku 4, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
164326, reg. št. 15662, izdala UE Kam-
nik. gnj-104187

Ristić Đorđija, Tržaška cesta 8, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
3032, izdala UE Logatec. gnd-104222

Riznar Matej, Juršinci 4/a, Juršinci, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 43787.
gnx-103952

Rizvanović Ermin, Selca 114/a, Selca,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24586,
izdala UE Škofja Loka. gnq-104480
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Romić Branko, Cesta 8. avgusta 13,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
19474, izdala UE Ptuj. gnu-104076

Rotovnik Jože, Legenska cesta 50, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 16918, izdala UE Slovenj Gra-
dec. gnj-103962

Sečnik Helena, Idrijska cesta 5, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
961, izdala UE Vrhnika. gni-104038

Sedmak Mara, Bazoviška 11, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 21455, izdala UE Nova Gorica.
gns-104428

Selevšek Gorazd, Pehanijeva ulica 4,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 001258051, reg. št. 11320, izdala UE
Trebnje. gno-104532

Seme Jožef, Vojkova ulica 16, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
18719. gnj-104512

Skarlovnik Jožef, Mušenik 7, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 14958, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnq-103955

Skok Brigita, Spodnja Kanomlja 61,
Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1292025, reg. št. 11587.
gnb-104220

Skubin Simon, Žorgova 84, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1502723, reg. št. 218898, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-104505

Skupek Tina, Lozice 2/e, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1396036, reg. št. 16746, izdala UE Aj-
dovščina. gnk-104236

Soko Jožica, Nušičeva 12, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. S 1484155,
reg. št. 7380. gnr-104229

Stanko Maja, Ljubljanska cesta 20, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1101342, reg. št. 12556, izdala UE
Grosuplje. gny-104522

Starič Martin, Radna vas 7, Trebelno,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 83/02. gns-104528

Stranščak Ana, Levstikov trg 4/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1589164, reg. št. 249699, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-104387

Strnad Tone, Puhtejeva ulica 24, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1565572, reg. št. 63668, izdala UE
Ljubljana. gnh-104364

Sušnik Anton, Mekinje, Cesta treh tal-
cev 28/b, Kamnik, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 1360, izdala UE Kam-
nik. gnb-104445

Šepec Marjetka, Majcnova ulica 11, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10710. gnv-104150

Šerić Slaven, Maleševa 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1284952, reg. št. 228018, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-104121

Šon Dragica, Migojnice 122, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 903938,
izdala UE Žalec. gnn-104033

Špindler Boštjan, Jurovski dol 3, Jurov-
ski Dol, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. S 1052711, reg. št. 6489.
gnu-104326

Štritof Damjan, Črni potok 39, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1061443, izdala UE Litija. gnq-104105

Šval Ivan, V. dolina 3, Jesenice na Do-
lenjskem, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 9921. gnb-104270

Tekavec Bojan, Zaletelova ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 14940, reg. št. 118385, izdala UE
Ljubljana. gnx-104198

Testen Erika, Poljubinj 64/d, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 001054893, iz-
dala UE Tolmin. gnr-104279

Tomić Aljoša, Počehova 64/c, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
873943, reg. št. 90127, izdala UE Mari-
bor. gnw-104149

Trošt Miran, Orehovica 27, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1305952, reg. št. 4027. gng-104415

Trstenjak Viljem, Vinski vrh 30, Miklavž
pri Ormožu, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, reg. št. 5285, izdala UE Ormož.
gnw-104424

Urh Štefan, Prešernov trg 12, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001283484, reg. št. 2052, izdala UE Ve-
lenje. gnc-104219

Valentan Bojan, Gosposvetska 43, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
493475, reg. št. 78417, izdala UE Mari-
bor. gnj-104462

Vandot Sonja, Glinškova ploščad 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 262484, reg. št. 10183, izdala UE
Ljubljana. gnm-104134

Vengušt Krajnc Sabina, Log 28/e, Hra-
stnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6164, izdala UE Hrastnik. gnw-104274

Verbič Sonja, Strahinj 127, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 359823,
reg. št. 26499, izdala UE Kranj.
gng-103990

Vogel Helena, Sostrska cesta 12/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 972621, reg. št. 199735, izdala UE
Ljubljana. gne-104267

Vrhovnik Daniela, Depala vas 86, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
785843, reg. št. 23723, izdala UE Dom-
žale. gnh-104489

Vrunč Klemen, Tomaška vas 29, Šmar-
tno pri Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 11785. gni-104288

Vuk Barbara, Bazoviška 5, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
40864, izdala UE Nova Gorica.
gnz-104171

Zaman Tomaž, Velika Kostrevnica 47,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1171613, izdala UE Litija. gnf-104091

Zevnik Marija, Ulica Jana Husa 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
597462, reg. št. 78073, izdala UE Ljub-
ljana. gny-104547

Zgoznik Robert, Engelsova ulica 44,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 247858, reg. št. 83483, izdala UE
Maribor. gng-104465

Zorko Maja, Škapinova 12, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. S 112706, reg. št.
35778. gns-104253

Zrim Zoltan, Lenardonova 37, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
838822, reg. št. 15163. gni-104338

Zupan Martin, Nad mlini 50, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
42886, izdala UE Novo mesto.
gnr-103954

Žgur Nina, Razbor 24/a, Dramlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13474,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnf-104516

Zavarovalne police

Alimanović Nura, Cesta 24. junija 78,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 831791,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnp-104231

Babič Bruno, Malija 51, Izola – Isola,
zavarovalno polico, št. 1109528, izdala za-
varovalnica Adriatic. gns-103978

Čampa Boštjan, Spodnje Gameljne
103, Ljubljana Šmartno, zavarovalno poli-
co, št. 484889, izdala zavarovalnica Slo-
venica d.d. gnz-104546

Dečman Aleš, Savlje 62, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 00101545009, izda-
la zavarovalnica Slovenica. gno-104257

Godina Aleksander, Ivančičeva cesta 1,
Ankaran – Ankarano, zavarovalno polico,
št. 1001650. gnb-103970

Kelenc Marija, Zamušani 54, Gorišni-
ca, zavarovalno polico, št. 445272, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gne-103967

Križnik Martina, Drensko Rebro 38, Le-
sično, zavarovalno polico, št.
00101458596, izdala zavarovalnica Slo-
venica d.d. gnr-104379

Malinovsky Boštjan, Škapinova 4, Ce-
lje, zavarovalno polico, št. 922275, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gne-104067

Matakovič Mija, Semič 30/b, Semič,
zavarovalno polico, št. 445973, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gns-104307

Mirosavljević Stana, Ig 444, Ig, zavaro-
valno polico, št. 898574, izdala zavaroval-
nica Tilia. gnj-104362

Molka Aleš, Prečna pot 32, Zagorje ob
Savi, zavarovalno polico, št. AO 398578,
izdala zavarovalnica Slovenica.
gnp-104156

Mulič Samo, Trg Rivoli 8, Kranj, zavaro-
valno polico, št. 853980, izdala zavaroval-
nica Tilia d.d. gnx-104298

Nemec Albert, Osluševci 25, Podgorci,
zavarovalno polico, št. 460568, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnh-103968

Piskač Martin, Podgorica 68, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 459509, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnu-103976

Polak Davor, Ulica 21. oktobra 17/a,
Črnomelj, zavarovalno polico, št.
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0840264, izdala zavarovalnica Tilia.
gnn-104308

Požek Jožef, Gorenjci 3, Dvor, zavaro-
valno polico, št. 841512, izdala zavaroval-
nica Tilia d.d. gnq-104305

Ramšak Jurij, Vodnikov trg 3, Maribor,
zavarovalno polico, št. 469474, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d, filiala Maribor.
m-1411

Slovenica, zavarovalna hiša, d.d., Filia-
la Nova Gorica, Gregorčičeva 11, prekli-
cuje izgubljeno zeleno karto št. 340033.
Ob-80950

Sulejmani Abdulneim, Dravska ulica 5,
Ptuj, zavarovalno polico, št. 461751, izda-
la zavarovalnica Slovenica. m-1392

Sušnik Anton, Mekinje, Cesta treh tal-
cev 28/b, Kamnik, zavarovalno polico, št.
3469878, izdala zavarovalnica Adriatic.
gny-104447

Šnopl Franc, Stephensonova 6, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 522063, izda-
la zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Mari-
bor. gne-104417

Vuk Diana, Dalmatinska 3/b, Maribor,
zavarovalno polico, št. 458355, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnk-104361

Spričevala

Alić Valentin, Jezero 102, Preserje, di-
plomo Srednje gradbene in ekonomske šo-
le v Ljubljani, izdana leta 1994.
gnf-104266

Bećić Fikreta, Pot na Rakovo jelšo 369,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Preži-
hov Voranc. gnb-103995

Bedžuh Erik, Prešernova 28, Ptuj, spri-
čevalo OŠ Olge Meglič, izdano leta
1997/98. gng-103965

Biševac Nadica, Gubčeva ulica 6,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje trgovske šole Kranj, izdano leta
1996/97. gnd-104293

Blaževič Suzana, Vodovodna ul. 15, Ko-
zina, spričevalo o končani OŠ Dragomirja
Benčiča. gnq-104180

Božič Kristjan, Sp. Škofije 38/b, Škofi-
je, spričevalo, mojstrski izpit, izdala Obrt-
na zbornica Slovenije. gnl-103985

Bračko Ines, Meža 156/a, Dravograd,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 1996. gnn-104208

Bučar Silva, Titova 86, Senovo, diplo-
mo STŠ, št. 184, izdana leta 1986, na ime
Bogovič Silva. gnq-104080

Bujanović Drago, Kovor, Praproše 14,
Tržič, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne lesne šole v Škofji Loki, izdano leta
1979. gnu-104255

Bukovšek Karinja Barbara, Stara cesta
14, Portorož – Portorose, maturitetno spri-
čevalo Gimnazije Poljane, št. G-151-1991.
gnz-103971

Cekuta Gregor, Črnomaljska cesta 10,
Semič, spričevalo o končani OŠ Belokranj-
skega odreda Semič, izdano leta 1987.
gnd-104068

Cenčič Roman, Dolenja vas 74, Škofja
Loka, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
miličnike in kadete, izdano leta 1978.
gni-104188

Čampelj Magdalena, Globel 17, Sodra-
žica, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje trgovske šole, izdano leta 1995, izda-
no na ime Mihelič Magdalena.
gnw-104049

Dečman Roman, Vegova 24, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo o zaključnem izpitu Te-
hniške lesarske šole Maribor, izdano leta
1982. m-1396

Dell Olivo Tatjana, Rošpoh 19, Mari-
bor, spričevalo o končani OŠ Tone Čufar
Maribor, izdano leta 1981. m-1395

Dimic Robi, Ulica 27. decembra 20,
Bistrica ob Dravi, spričevalo o končani OŠ
Rado Robič, Limbuš, izdano leta 1998.
m-1408

Drnjač Martina, Kozjanska 7, Sevnica,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šo-
le, izdano leta 1986, izdano na ime Moto-
re Martina. gnn-104258

Erce Marija, Vodiška cesta 66, Vodice,
spričevalo od 1 do 3. letnika Poklicne us-
njarske šole v Domžalah, izdano leta 1978,
1979 in 1980, izdano na ime Klopčič Ma-
rija. gnz-104221

Fedran Jožica, Dol 15/a, Gornji grad,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske-
ga šolskega centra v Ljubaljni, poklic ku-
harica, izdano leta 1979/80, izdano na
ime Slatinšek Jožica. gnt-103977

Filipovič Aleksandra, Bičevje 17, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu in spri-
čevalo 1. in 3. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani, izdano leta 2000 in 2002.
gnw-104349

Forjan Izidor, Prvomajska 1, Veržej, po-
trdilo o končanem usposabljanju – tesar
opažev, izdala Ljudska univerza Murska So-
bota, št. USO TES13/95, dne 30. 6.
1995. gne-104442

Godnič Ivan, Ljubljanska 9, Postojna,
spričevalo 3. letnika Srednje poklicne šole
v Ljubljani. gnu-104426

Goršič Alenka, Pod gabri 23, Celje, po-
trdilo o strokovnem izpitu za akademsko
glasbenico flavtistko, izdalo Ministrstvo za
šolstvo leta 1991. gno-104157

Gradišek Petra, Spodnje Stranje 17/c,
Stahovica, indeks, št. 83025473, izdala
Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor.
gne-104542

Hebar Ivan, Rakovci 3, Sveti Tomaž,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje go-
stinske šole v Mariboru, izdano leta 2000.
m-1399

Hodžič Hazim, Titova 53/b, Jesenice,
spričevalo od 1 do 3. letnika Strojne šole
na Jesenicah. gnp-104081

Holc Darka, Ulica Jelenčevih 14, Mari-
bor, spričevalo 1. letnika Frizerske šole v
Mariboru, izdano leta 1977. m-1398

Hren Aleksander, Dole pri Polici 7,
Grosuplje, spričevalo 3. letnika Srednje
lesarske šole, izdano leta 1998.
gnc-104119

Ilijaš Ivan, Podvin pri Polzeli 42, Polze-
la, diplomo Šole za miličnike – dvojnik, št.
335/10, izdana leta 1985. gnb-104178

Jančar Stanko, Zaloška cesta 78/a,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano
leta 1980. gnj-104312

Jelenko Bojan, Smrekarjeva ulica 14,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje prometne šole v Mariboru, izdano
leta 1996. m-1406

Jeza Irena, Rimska ploščad 21, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
vzgojiteljske šole, št. 24, izdano leta 1981,
izdano na ime Beranič Irena. gnd-104297

Jovanovič Leonida, Bratov Učakar 26,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Upravno admi-
nistrativne šole v Ljubljani izdano pri IS Mi-
klošič, izdano leta 1999 in 2000.
gnv-104237

Kager Marijan, Mariborska cesta 11,
Mežica, indeks, št. 07980434, izdala Vi-
soka policijska šola v Ljubljani.
gnx-104173

Kajtazović Elvis, Majaronova ulica 10,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 1. letnika
Srednje strojne šole v Ljubljani, izdano leta
2000. gnc-104194

Kalan Primož, Velika Ligojna 72, Vrhni-
ka, maturitetno spričevalo Srednje šole za
računalništvo v Ljubljani, izdano leta 1989.
gns-104103

Klavžer Anton, Reštanj 72, Senovo,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Krško,
izdano leta 1999. gno-104432

Klemenc Rado, Vuhred 89/a, Vuhred,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje stro-
kovne in poklicne šole Celje, izdano leta
1974. gnt-104402

Kocbek Borut, Trg Dušana Kvedra 10,
Maribor, maturitetno spričevalo I. gimnazi-
je Maribor, izdano leta 2000. m-1414

Konavec Darja, Cesta IX. korpusa 79/a,
Solkan, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Nova Gorica, iz-
dano leta 1977. gnv-104050

Koprivec Bojan, Staretova 37, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra za kovinarsko stroko, št. I K 368,
izdano leta 1977. gnx-104073

Koren Tatjana, Kokarje 37, Nazarje,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika SŠ, izdala
Gimnazija Celje, izdano leta 1982, 1983
in 1984. gns-104453

Koren Tatjana, Kokarje 37, Nazarje,
spričevalo o končani OŠ Mozirje, izdano
leta 1981. gnt-104452

Kos Borut, Cesta 24. junija 24, Ljublja-
na, spričevalo 2. in 3. letnika Tehniške
šole za kemijsko, rudarsko, lesno in papir-
no stroko v Ljubljani, izdano leta 1970 in
1971. gnx-104348

Kosić Sandra, Volčja Draga 16, Volčja
Draga, spričevalo 1 in 2. letnika Srednje
frizerske šole Koper, izdano leta 1999 in
2000. gng-104265

Kovačič Filip, Remčeva 9, Ptuj, indeks,
št. 81293654, izdala EPF Maribor leto iz-
daje 1984. m-1410
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Koželj Andreja, Nožice, Gostičeva ulica
47, Radomlje, spričevalo 2. in 3. letnika
Srednje tekstilne, obutvene in gumarske
šole v Kranju, izdano leta 1995 in 1996.
gni-103988

Krajnc Miroslav, Brezno 71/a, Podvel-
ka, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
kovinarske šole Muta, izdano leta 1980,
1982 in 1983. gnq-103980

Kranjc Zvonko, Boračeva 41, Radenci,
zaključno spričevalo SCTPU Murska sobo-
ta, šolsko leto 1987/88. gnh-104414

Kristan Karatina, Juleta Gabrovška 30,
Kranj, indeks, št. 41P01129, izdala Medi-
cinska fakulteta v Ljubljani. gne-104292

Kruljac Matjaž, Ilirska cesta 6, Šentjer-
nej, spričevalo 1. letnika Srednje ekonom-
ske šole Novo mesto, izdano leta
1989/90. gng-104165

Kruljac Matjaž, Ilirska cesta 6, Šentjer-
nej, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske
šole, izdano leta 1990/91. gnb-104295

Kušče Melita, Jakčeva 34, Ljubljana,
diplomo Pedagoške fakultete, izdana leta
1998. gnd-104168

Kvržić Mirko, Žamenci 2, Dornava, di-
plomo Železniškega sr. centra Ljubljana.
gnr-104179

Lahajnar Aleš, Zg. Jezersko 48, Zgor-
nje Jezersko, spričevalo 1. in 2. letnika
SKCPS Škofja Loka, poklic avtomehanik.
gnl-103964

Lakoseljac Patricija, IX. koprus 1, Izola
– Isola, spričevalo 4. letnika Srednje eko-
nomske šole Koper, izdano leta 1995.
gno-104507

Lavrih Srečko, Pijava Gorica 1, Škoflji-
ca, diplomo Srednje strojne šole v Ljublja-
ni, izdana leta 1986. gnq-104155

Lazar Matjaž, Čopova 8, Murska Sobo-
ta, indeks, št. 51026256, izdala Fakulteta
za kmetijstvo. m-1391

Lekše Jože, Veliki podlog 2/b, Lesko-
vec pri Krškem, diplomo Srednje šole Kr-
ško – elektroenergetik, izdana leta 1985.
gng-104169

Lorbek Robert, Valvazorjev trg 8, La-
ško, spričevalo o zaključnem izpitu Poklic-
ne vrtnarske šole v Celju, št. I – 2, izdano
leta 1981. gnr-103979

Lužar Sašo, Pod smrekami 17, Šempe-
ter v Savinjski dolini, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje tehnične šole Celje,
smer kovinar orodjar, izdano leta 1994.
gnb-104395

Marčič Nina, Kardeljeva 69, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje živil-
ske šole Maribor, smer slaščičar konditor,
izdano leta 1996, 1997, 1998. m-1409

Marinič Zdenka, Zadobrovška cesta 20,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokov-
nem izpitu za profesorja razrednega pou-
ka, izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport
leta 1995. gnm-104059

Martinčič Sabina, Gorenje Jezero 3,
Grahovo, spričevalo 3. letnika Upravno ad-
ministrativne šole, izdano leta 1999.
gnl-104535

Možina Melita, Dolenje Zabukovje 5,
Trebnje, spričevalo od 1 do 3. letnika Sred-

nje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta
1999, 2000 in 2001. gnb-104170

Mramor Uroš, Delavska ul. 10, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Zalog, izdano
leta 1994. gnv-104125

Mujić Sadik, Teočak, Bosna, diplomo
Poklicne gradbene šole v Ljubljani, izdana
leta 1980. gns-104153

Najvirt Ivetić Sonja, Veliki Obrež 64,
Brežice, spričevalo 1. letnika in obvestilo
o uspehu 2. letnika Srednje šole Krško,
izdano leta 1988/89 in 1989/90, izdano
na ime Najvirt Sonja. gnh-104189

Novak Boštjan, Dane 8, Sežana, in-
deks, št. 09950160, izdala Fakulteta za
pomorstvo in promet Portorož.
gnc-104044

Ovšek Vlado, Partizanska 5, Izola – Iso-
la, spričevalo Tehniške šole za strojništvo,
št. 231, izdano leta 1977. gnl-104160

Pauman Marjeta, Prušnikova 2, Mari-
bor, spričevalo 2. letnika Srednje zdrav-
stvene šole Maribor, izdano leta 1996.
m-1390

Pegam Gabrijel, Hrastje 9, Cerklje ob
Krki, zaključno spričevalo ŠC Velenje –
avtomehanik, št. 1054, izdano leta 2002.
gnd-104418

Pergarec Rok, Cesta Toneta Tomšiča
18/a, Jesenice, spričevalo 1. letnika Gim-
nazije Jesenice, izdano leta 2002.
gnl-104439

Pernek Milan, Fram 146, Fram, spriče-
valo o zaključnem izpitu Živilske šole, smer
mesar prodajalec, izdano leta 1971 v Ma-
riboru. m-1402

Petek Alojzija, Gorica pri Šmartnem 8,
Šmartno v Rožni dolini, spričevalo 6.razre-
da IV. osnovne šole Celje, izdano leta
1981/82. gnv-104400

Pintarič Iztok, Uskoška 11, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo 1. letnika Sred-
nje gradbene šole v Mariboru, smer grad-
beni tehnik, izdano leta 2001. m-1405

Polanec Milena, Zg. Voličina 19, Voliči-
na, spričevalo o končani OŠ Srečko Rojs
Niko – Voličina, izdano leta 1982. m-1394

Potočnik Vida, Dobje pri Lisičnem 9,
Prevorje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje go-
stinske šole Maribor, izdano leta 1977,
1978 in 1979. gnp-104056

Prah Jožica, Naselje Heroja Maroka 29,
Sevnica, zaključno spričevalo 4. letnika
Srednje ekonomske, naravoslovno-mate-
matične in pedagoške šole Brežice, dru-
žboslovno-jezikovna smer, izdano leta
1986. gnc-103969

Recko Marko, Tržaška ulica 23, Celje,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne tapetni-
ške šole, izdano leta 1981 in 1982.
gns-104203

Roce Igor, Naselje B. Kidriča 2, Metli-
ka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijskle šole Grm, št. 242, izdano leta
1997. gnx-104423

Samsa Gregor, Rojčeva 22, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 2002. gnc-104394

Sečnik Alenka, Perovo 5, Grosuplje,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4. let-
nika Gimnazije Poljane, izdano leta 1984.
gnd-104193

Semen Marija, Soteška pot 65, Ljublja-
na, potrdilo za opravljanje del in nalog ser-
virke, izdala Srednja šola za gostinstvo in
turizem Ljubljana, izdano 12. 4. 1989.
gns-104328

Šalja Fatime, Gabrnik 11, Gabrnik, spri-
čevalo o končani OŠ Martin Konšak Mari-
bor, izdano leta 1998. m-1413

Šekić Enis, Topniška ulica 70, Ljublja-
na, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1994 in 1995. gni-104388

Šparaš Mihaela, Černelavci, Gorička
22, Murska Sobota, spričevalo 1., 2., 3. in
4. letnika Srednje zdravstvene šole Mur-
ska Sobota. gnz-103975

Tacer Simona, Prežihova ulica 2, Dra-
vograd, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Sred-
nje gostinske šole v Mariboru, izdano leta
1995, 1996 in 1997. m-1401

Tomše Martin, Pucova 2, Celje, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje šole Bori-
sa Kidriča – duplikat, izdano leta 1975.
gny-104347

Valenčič Samo, Tbilisijska ulica 160,
Ljubljana, indeks, izdal Center za parma-
nentno izobraževanje Cene Štupar.
gng-104190

Valentinčič Blaž, Bratov Hvalič 125, No-
va Gorica, indeks, št. 21017273, izdala
FDV. gnm-104534

Valič Mitja, Bukovica 1, Ribnica, spri-
čevalo 3. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Lesne šole v Kočevju – mizar,
tapetnik. gnf-104416

Verbič Franc, Loška cesta 36, Brezovi-
ca pri Ljubljani, spričevalo o končani OŠ
Delavske univerze v Ljubljani, izdano leta
1970. gni-104263

Vidmar Marjana, Polzela 189, Polzela,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Celje, izdano na ime Go-
ričar Marjana. gnv-104304

Žagar Primož, Goričane 72, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje šole tiska in
papirja v Ljubljani, izdano leta 2001.
gni-104192

Žbona Boris, Bellvedere 4/b, Koper –
Capodistria, maturitetno spričevalo Gimna-
zije Koper, izdano leta 1994. gnq-104159

Živko Milena, Ulica Štravhovih 39, Ma-
ribor, diplomo Šolskega centra za blagovni
promet v Mariboru, izdana leta 1976.
m-1412

Žunič Suzana, Žuniči 3, Adlešiči, obv-
stilo o uspehu 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano le-
ta 2001. gnj-104437

Ostali preklici

Ančik Mitja, Gogalova 5, Kranj, delovno
knjižico. gnx-104373

Arstrans Bernik & sin, Pasterkova pot
2, Ljubljana-Črnuče, osnovno licenco, št.
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009581/15435/01-BGD34/2000, serij-
ska št. 0010887, izdana 24. 8. 2000, za
vozili IVECO EUROCARGO z reg. oznako
LJ L9 54R in RENAULT MASTER z reg.
oznako LJ E4 50D. gnd-104397

Banovec Konda Helena, Viniška cesta
23, Črnomelj, študentsko izkaznico, št.
93396788, izdala Fakulteta za strojništvo
v Mariboru. gnf-104191

Bernjak Hojnik Miljenka, Slavšina 25,
Vitomarci, delovno knjižico. gnb-104070

Bogataj Darko s.p., Avtoprevozništvo,
Gradišče nad Pijavo Gorico 212, Škoflji-
ca, licenco št.
002998/15969/02-BGD38/2000, izda-
na 19. 11. 1997 za vozilo TAM 100 T 8 B,
z reg. oznako LJ J7-74R. gnm-104484

Boturović Marko, Kampel 88, Koper –
Capodistria, delovno knjižico.
gng-104290

Brezigar Rok, Gradnikove brigade 47,
Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
19834396. gnn-104083

Bukovšek Jože, Štajerska vas 9, Loče
pri Poljčanah, delovno knjižico, ser. št.
814978, zap. št. 5727, izdana 10. 4.
1968. gnr-104079

Čehić Fahrudin, Tržaška cesta 30, Vr-
hnika, delovno knjižico. gnn-104058

Drvarič Radmila, Dalmatinska 4, Mari-
bor, potrdilo o opravljenem strokovnem iz-
pitu, št. 87/92, izdalo Ministrstvo za šol-
stvo in šport. gnj-104162

Fajdiga Marija, Sallaumines 3, Trbovlje,
potrdilo o opravljenem izpitu za trgovskega
poslovodjo, št. 487, izdano 24. 9. 1998,
na ime Bešlič Marija. gne-104421

Galič Miroslav, Travniška ul. 12, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnl-104085

Gashi Faruk, Gregorčičeva 1, Ilirska
Bistrica, delovno knjižico št. 10576, ser.
št. A 0338761, izdana 1. 4. 1996 v Ilirski
Bistrici. gnl-104010

GATIS-CO, d.o.o., Žnidarčičeva 15,
Šempeter pri Gorici, licenco, št.
0000795/21 za vozilo Mercedes – Benz
19485B5, reg. št. GO S1 -500 in za vozilo
Mercedes – Benz Actros 1848 LS, reg. št.
GO 41 – 10E. gny-104272

Hitti Tjaša, Trg Francoske revolucije 5,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, št. 02/13-8249/98,
VČ-439/99, izdano 2. 3. 1999 v Kopru.
gnt-104277

Horvat Jože, Trnje 92, Črenšovci, de-
lovno knjižico. gnz-104271

Karamet Darko, Trg svobode 26, Tržič,
delovno knjižico. gnt-104302

Klešnik Nuša, Ladja 33/a, Medvode,
dijaško izkaznico, izdala Euro šola v Ljub-
ljani. gno-104182

Kocjančič Zdenka, Sela-Šumberk 36,
Žužemberk, delovno knjižico reg. št.
15367, serija 478132, izdana 24. 9.
2001. gnm-104309

Kolar Marko, Bezena 4/j, Ruše, štu-
dentsko izkaznico, št. 26458, izdala Viso-
ka upravna šola v Ljubljani. gnn-104433

Kolenko Gregor, Valjavčeva 7, Kranj,
delovno knjižico. gnt-104427

Kovačič Viljem, Gradišče 14/a, Vrhni-
ka, službeno izkaznico, št. 1610, izdal Mi-
nistrstvo za obrambo, generalštab sloven-
ske vojske. gnw-104399

Kunc Darko, Blekova vas 16, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 71020309, izda-
la Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gni-104113

Lipičar Samo, Žabče 43, Tolmin, delov-
no knjižico. gnl-104064

Lipovec Daniel s.p., Avtoprevoz in grad.
mehanihacija, Zgornji Kamenščak 14, Lju-
tomer, licenco št. 001555/1271-LM
39/1997 za tovorno vozilo Merce-
des-Benz 1213-42 z reg. oznako MS
44-18V, izdana 7. 8. 1998. gno-104536

Majetič Jože s.p., Avtoprevozništvo in
gradbena mehanizacija, Drenovec 2/b, Vi-
nica, izvod licence št.
005655/6283-LM15/1998 z dne 22. 3.
2002 za vozilo M.A.N. 33.464 DFK z reg.
oznako NM N8-750. gno-104136

Marc Tomaž, Gradišče 39, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 25050820, izda-
la Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnt-104260

Marot Igor, Adamičeva ulica 1, Ljublja-
na, delovno knjižico. gns-104503

Martinc Edvard s.p.,, Trpinčeva 86,
Ljubljana, licenco št. 006807/6987-ZR
36/1998 za vozilo Mercedes benz 2626
prekucnik z reg. oznako LJ P6-499.
gnz-104096

Martinc Edvard s.p.,, Trpinčeva 86,
Ljubljana, splošno licenco št.
006807/6987-ZR 36/1998.
gnm-104259

Medved Aleš, Tacenska 103, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 19809854,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnz-104046

MERKUR – trgovina in storitve, d.d.,
Cesta na Okroglo 7, Naklo, licenco št.
0003247/94 za vozilo IVECO EUROCAR-
GO 150 E 28 z reg. oznako KR E3-715,
izdana 17. 10.2002. gnc-104494

Mijailović Dragorad, Proletarska 2, Ljub-
ljana, službeno izkaznico, št. 630, izdal
LPP. gny-104372

MS Ključarovci d.o.o., Ključarovci 19,
Križevci pri Ljutomeru, licenco št.
002315/68 z dne 23. 12. 1998 za tovor-
no vozilo ZASTAVA 650 AD z reg. oznako
MS 71-81A. gnu-104526

Mulec Aleksander, Hrašenski vrh 10,
Radenci, delovno knjižico. gnx-104023

Naglič Aleš, Neubergerjeva ulica 18,
Ljubljana, vozno karto, št. 1808, izdal LPP.
gnf-104241

Nahtigal Maja, Podova 49, Rače, štu-
dentsko izkaznico, št. 71125045. m-1404

Neubauer Ivan, Sestrže 50, Majšperk,
delovno knjižico. gnz-104296

Pahor Peter, Skrilje 71/A, Dobravlje,
delovno knjižico. gng-104240

Pavlin Vladimira, Cesta Cirila Tavčarja
9, Jesenice, delovno knjižico, izdano leta
1969. gnn-103983

Pečar Franko, Senčna pot 2, Portorož
– Portorose, vpisni list za čoln, št.
01/03-992/1960 z dne 10. 7. 1996 in
01/03-220/95 z dne 22. 5. 1995.
gnm-104084

Pečar Marjan, Senčna pot 2, Portorož
– Portorose, evidenčni list za čoln, št.
01/03-390/78, PI – 1209 z dne 5. 6.
1978. gnl-104060

Perdan Katja, Stari trg 7, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 41990313, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnd-104518

Perič Zorica, Dellavallejeva 4, Koper –
Capodistria, dovolilnico št. 11921, veljav-
nost do 28. 2. 2003, izdala Mestna občina
Koper. gnf-104291

Petek Pavel, Visoko 4, Ljubljana, delov-
no knjižico. gnz-104196

Petrič Meta, Pot na Fužine 13, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala izdala Gimna-
zija Bežigrad. gnp-104531

Plahuta Boštjan, Župančičeva 1/d, Aj-
dovščina, študentsko izkaznico, št.
63970125, izdala Fakulteta za računalniš-
tvo in informatiko v Ljubljani. gnk-104036

Podjed Luka, Tunjiška cesta 14/a,
Kamnik, izkaznica odvetniškega pripravni-
ka št. 400/20, izdala Odvetniška zbornica
Slovenije. gnn-104441

Prijol Peter, Ključarovci 9, Križevci pri
Ljutomeru, delovno knjižico, reg. št.
195/02, ser. št. A 531416, izdana 9. 10.
2002 v Ljutomeru. gnf-103966

PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA,
Studenec 48, Ljubljana-Polje, delovno knji-
žico, izdano na ime Mustafa roj. Jamnik
Marija, Poljanski nasip 60, Ljubljana, izda-
na v Škofji Loki. gnp-104306

Remec Mojca, Cesta II. grupe odredov
27/b, Ljubljana, delovno knjižico.
gnw-104299

Rozman Luka, Krkavška ulica 12, Vodi-
ce, študentsko izkaznico, št. 18990804,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnl-104485

Rožič Erik, Rutarjeva 3/c, Nova Gori-
ca, delovno knjižico. gnu-104301

Rudolf Franc, Senešci 26, Velika Ne-
delja, delovno knjižico. gnc-104294

Sečnik Janez, Maroltova 10, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01096145, izda-
la Pedagoška fakulteta. gnu-104501

Skubin Simon, Žorgova 84, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 31210071, izda-
la Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnp-104506

Smagin Romana, Cesta revolucije 2/b,
Jesenice, študentsko izkaznico, št.
21014512, izdala FDV v Ljubljani.
gne-103992

Smerdel Mojca, Trnje 104, Pivka, štu-
dentsko izkaznico, št. 21017012, izdala
FDV v Ljubljani. gnx-104398

Šerić Slaven, Maleševa 8, Ljubljana, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-2278/00. gny-104122

Šerić Slaven, Maleševa 8, Ljubljana, po-
trdilo o usposobljenosti za opravljanje z



Stran 7934 / Št. 96-97 / 15. 11. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

VHS GMDSS postajo, št. 02/09-1764/01.
gnx-104123

Špilak Anton, Trg Jožeta Lampreta 2,
Šoštanj, potrdilo o opravljenem izpitu o
strokovni usposobljenosti v cestnem pro-
metu, št. 603924. gnf-104066

Štefan Strašek s.p., Mesarija Strašek,
Stari trg 11, Slovenske Konjice, licenco,
št. 007092/5930-LM61/1998 za vozilo
M.A.N. 26.342 FNLW z reg. oznako CE
L7-189, veljavnost od 24. 3. 1998 do 24.
3. 2003. gnz-104496

TA VIKING d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana,
police za zavarovanje odpovedi dogovorje-
nega potovanja, št. 000056-0000060 in
št. 0000461-0000476 po pogodbi, št.

5/99 sklenjeni mad zavarovalno hišo Slo-
venica d.d. in TA Viking d.o.o..
gnl-104514

Vatovec Tina, Črni kal 61/b, Črni Kal,
študentsko izkaznico, št. 25006427, izda-
la Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnt-104202

Vrhnjak Urška, Pameče 33, Slovenj
Gradec, študentsko izkaznico, št.
61187393. gns-104303

Zafošnik Božidar, Kajuhova 90, Sloven-
ska Bistrica, delovno knjižico, ser. št. A
0073994, reg. št. 1791, izdana 7. 7.
1987 pri SO Slovenska Bistrica. m-1403

Zgornjesavinjska kmetijska zadruga Mo-
zirje z.o.o., Cesta na Lepo Njivo 2, Mozirje,

licenco št. 0010295/14 za vozila Merce-
des-Benz z reg. oznako CE 46-38M, Merce-
des-Benz z reg. oznako CE 65-29F in Zasta-
va z reg. oznako CE 51-19M. gnw-104524

Zgornjesavinjska kmetijska zadruga Mo-
zirje z.o.o., Cesta na Lepo Njivo 2, Mozir-
je, licenco št. 0010295/14 za vozila Iveco
z reg. oznako CE 32-70T, Peugeot z reg.
oznako CE E7-309 in Citroen z reg. ozna-
ko CE 39-58T. gnv-104525

Zokš Lidija, Osek 76, Sv.trojica v
Slov.goricah, študentsko izkaznico, št.
30012308. m-1393

Župić Dejan, Preglov trg 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21017596, izda-
la FDV. gng-104115
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izšel je letnik 2001

Ena zgoščenka (CD-ROM) – en letnik uradnega lista.
Zakaj bi omare ali police zatrpali z metri in kilogrami uradnih listov, če vsako leto izidejo prav vse
strani uradnega glasila na zgoščenki. CD-ROM vam ponuja prijazno iskanje želenega besedila
in hkrati zagotavlja trajnost in nespremenljivost laserskega zapisa.

Število Cena za
uporabnikov posamezno leto

 v SIT

1 15.190

2–5 21.000

6–10 26.160

11–25 34.800

26–50 54.000

V ceni je upoštevan DDV

letniki: 1995–2001 na CD-ROM-u

Ob nakupu vseh letnikov hkrati vam nudimo 20% popust.

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

CD-ROM letnik '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01

kosov

štev. uporabnikov

Naročen-e CD-ROM-e mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec  DA NE

Datum Kraj

Podpis pooblaščene osebe
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktorica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna

SET, d.d., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si  – e-pošta: info@uradni-list.si

Priporočamo

prof. dr. LOJZE UDE

CIVILNO PROCESNO PRAVO
Tri leta po uveljavitvi prvega slovenskega zakona o pravdnem postopku je profesor ljubljanske
pravne fakultete dr. Lojze Ude zasnoval novo knjigo z naslovom Civilno procesno pravo. Kakor
poudarja avtor v njenem uvodu, namenja knjigo predvsem študiju na tem področju. Temu
avtorskemu izhodišču je podredil tudi sistematiko knjige, ki jo je razdelil v 89 paragrafov. V prvem
poglavju obravnava sodstvo in pravosodni sistem, drugo in nadaljnja poglavja pa razčlenjujejo
civilni pravdni postopek. Posebni paragrafi opozarjajo na razmerja med civilnim pravdnim in
upravnim ter kazenskim postopkom ter na razmerja med tem postopkom in postopkom pred
ustavnim sodiščem.

Knjigo, ki obsega 436 strani, zaključuje stvarno kazalo, ki ga je sestavil dr. Aleš Galič.

Cena: 12.369 SIT z DDV 10591
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S tem nepreklicno naročam

· CIVILNO PROCESNO PRAVO

– 10591 broširana izdaja 12.369 SIT z DDV Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec DA NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe
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