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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. 040/2003-3
Ob-99132
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: storitve varnostne
in receptorske službe v Ljubljani ter regionalnih centrih Maribor in Koper ter
občasnih drugih lokacijah za potrebe
RTV Slovenija.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Maribor, Koper.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Služba
za komercialne zadeve in javna naročila –
Katarina Novak, 1550 Ljubljana, faks
01/475-21-86,
e-mail:
javna.narocila@rtvslo.si.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod
Št. 76901/03
Ob-99133
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, faks 01/478-56-82, tel.
01/478-52-52.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvideno naročeno v naslednjih 12 mesecih: tisk in dobava tobačnih
znamk v okvirni količini 500,000.000 kosov (250,000.000 kosov letno).
4. Kraj dobave: Uprava za javna plačila,
Urad Ljubljana, Dunajska 25, Ljubljana.
5. Ocenjen datum začetka javnega naročila, če je določen: september 2003.
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6. Naslov službe in osebe, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Finančna služba, Prežihova 4, 1502 Ljubljana, Vesna Zupančič.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: predviden datum začetka
del je september 2003; sukcesivna dobava
naj bi trajala 24 mesecev.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2003.
Ministrstvo za finance
Ob-99134
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Slovenske železnice d.d., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana,
telefaks 01/29-14-821, tel. 01/29-14-584.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: nabava električne energije za potrebe SŽ za leto 2004 za matično podjetje vključno z njenimi odvisnimi družbami: SŽ – Centralne delavnice
Ljubljana d.o.o., SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d., SŽ – Železniško invalidsko podjetje Ljubljana d.o.o.
in SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana d.d.
v količini 200 GWh.
4. Kraj dobave: območje Slovenskih železnic d.d.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: september 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Slovenske železnice d.d., Poslovno področje infrastrukture, PE vzdrževanje infrastrukture,
Elektrotehniška dejavnost, Jože Pavlič, dipl.
el. inž., tel. 01/29-14-622, GSM
041/741-734, e-mail: joze.pavlic@tirnet.net.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2003.
Slovenske železnice d.d.
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Leto XIII

lacijo in montažo opreme za sisteme tehničnega
varovanja,
št.
17123-02-403-38/2003, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 53-54 z dne 6. 6.
2003, Ob-95473, v Uradnem listu RS, št.
66-67 z dne 11. 7. 2003, Ob-97939 (popravek) in v Uradnem listu RS, št. 71-72 z
dne 25. 7. 2003, Ob-98634 (popravek),
se popravi:
Glede na to, da je bil revizijski zahtevek
postopka oddaje predmetnega naročila s
strani vlagatelja revizijskega zahtevka umaknjen, se postopek oddaje javnega naročila
nadaljuje. Točke 6., 8. (a), 9. in 14. objave,
se glede na navedeno glasijo, kot sledi:
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave je 1. 9. 2003, predvideni datum zaključka pa je za sklope 1, 2,
3, 5, 6, 7, 8, 11 in 12: 45 dni od podpisa
pogodbe, vendar najkasneje do dne 15.
10. 2003, za sklope 4, 9, 10, 13, 14, 15,
16 in 17 pa: 30 dni od podpisa pogodbe,
vendar najkasneje do 1. 10. 2003.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 11. 8. 2003,
najkasneje do 11. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 8.
2003, ob 12. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 20. 8. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve
Dopolnitev

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Popravek
Št. 17123-02-403-38/2003
Ob-99306
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo, inšta-

Št. 110-1/03
Ob-99213
V Uradnem listu RS, št. 68-70 z dne
18. 7. 2003, Ob-98306, je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za »AC Bič–Korenitka; nabava mehanizacije za vzdrževanje za potrebe AC baze Ljubljana – izpostava Dob«.
V objavi navedenega javnega razpisa se
dopolni besedilo točke »10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so
zahtevana:«, ki se dopolni kot se glasi: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 2,300.000 SIT za vse razpisane
sklope, oziroma v višini 810.000 SIT za
sklop 1, v višini 155.000 SIT za sklop 2, v
višini 130.000 SIT za sklop 3, v višini
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255.000 SIT za sklop 4, v višini 710.000
SIT za sklop 5, v višini 70.000 SIT za sklop
6 in v višini 170.000 SIT za sklop 7. Veljavnost bančne garancije mora biti najmanj 210
dni po poteku skrajnega roka za predložitev
ponudb.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Razveljavitev
Ob-99152
V celoti razveljavljamo javni razpis za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku za dobavo in montažo opreme za
Osnovno šolo Cankova, objavljen v Uradnem listu RS, št. 56 z dne 13. 6. 2003,
Ob-95986 zaradi razlogov iz 76. člena Zakona o javnih naročilih. Razpis se ponovi.
Občina Cankova
Ob-99151
1. Naročnik: Občina Cankova.
2. Naslov naročnika: Cankova 25,
9261 Cankova, tel. 02/549-93-70, faks
02/540-93-78.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme za Osnovno šolo
Cankova.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: skupaj.
4. Kraj dobave: Cankova.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek in
zaključek september 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Cankova, Občinska uprava, Cankova 25, 9261
Cankova, Franc Adanič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcijski račun Občine Cankova, številka:
01352-0100012533.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Cankova, Cankova 25,
9261 Cankova.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 8. 2003 ob 13. uri, sejna soba,
Cankova 25.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 60 dni po prejemu ter potrditvi
računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): podpisana pogodba o sodelovanju.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. člena Zakona
o javnih naročilih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve pa je 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
ostale ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Franc Adanič, tel. 02/540-93-72.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2003.
Občina Cankova
Ob-99135
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300, faks
04/28-11-301, e-pošta: komunala@komunala-kranj.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nadgradnja za odvoz mokrih in polmokrih bioloških odpadkov, montirana na šasiji MAN
18285 LLC (medosna razdalja 3900
mm, teža 5.305 kg, obremenitev prve
osi 3.325 kg in zadnje osi 1.980 kg).
Vse tehnične zahteve so razvidne iz razpisne dokumentacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudba
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: fco Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: datum dobave oziroma montaže na šasijo: največ 60
dni od sklenitve pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj; kontaktna oseba Viljem Frelih, tel. 04/28-11-300,
041/343-136.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na transakcijski
račun št. 07000-0000464429 pri Gorenjski banki d.d. Kranj.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 25. 8. 2003 do 12.30.
(b) Naslov, kamor je treba predložiti ponudbo: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 8. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
na naslovu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija v višini 10% ocenjene vrednosti –
bančna garancija ali menica z menično izjavo in pooblastilom za izpolnitev.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni po prevzemu vozila,
cena mora biti fiksna.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): če ponudbo
predloži skupina ponudnikov, mora predložiti tudi medsebojno pogodbo, v kateri so
opredeljene pravice in obveznosti ponudnikov, predvsem pa odgovornost posameznega ponudnika za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih 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
še najmanj 30 dni od dneva odpiranja ponudb; naročnik bo odločitve sprejel najkasneje do 1. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– tehnične zahteve,
– cena,
– garancija,
– plačilni pogoji,
– rok dobave.
Merila so podrobnejše opisana in vrednotena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2003.
Komunala Kranj,
javno podjetje, d.o.o.
Ob-99140
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.
2. Naslov naročnika: Celje, Vrunčeva
2a,
tel.
03/42-01-000,
faks
03/54-85-023.
3. (a) Vrsta in količina blaga: blago;
material in oprema za gradnjo in vzdrževanje elektroenergetskih vodov in naprav – po sklopih, navedenih v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudbe se lahko oddajo po sklopih,
lahko za en ali več sklopov, oziroma za vse,
za posamezno postavko v sklopu in se bodo ocenjevale ločeno za vsako postavko v
sklopu.
4. Kraj dobave: Elektro Celje, d.d., skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: po sklenitvi
pogodbe – eno leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika pri kontaktni osebi Niki Glušič, tel.
03/42-01-486, v sobi 411/IV, dodatne informacije pa pri Jožefu Blagotinšek, tel.
03/42-01-381.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave v času od 8. do 12. ure.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (vključno z
DDV)
na
transakcijski
račun
06000-0001100279, sklic na številko 1207
ali na blagajni podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 9. 2003 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje, soba 411/IV.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 9. 2003 ob 9. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% od ponudbene vrednosti (brez DDV) ali
depozit na transakcijski račun, veljavnost 80
dni od dneva odpiranja ponudb in izjava za
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: avansa ni.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference,
– skladnost z že vgrajeno opremo,
– plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kot v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2003.
Elektro Celje, d.d.
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. Celje
Št. 95
Ob-99145
1. Naročnik: Snaga javno podjetje 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
računalniške opreme – specifikacija v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sklopa naročila sta dva. Ponudnik lahko ponudi samo en sklop, vendar mora le-ta
vsebovati vse zahtevane artikle.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: Snaga javno
podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn, soba številka 114, tel. 01/477-96-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumenacija se lahko prevzame med 8. in 12. uro,
oziroma po predhodni najavi kontaktni osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in davčno številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača na transakcijski račun pri NLB
d.d. številka 02924-0020286671 oziroma
na blagajni Snaga Javno podjetje d.o.o. na
Povšetovi 6 v Ljubljani, s pripisom JR
B3/03.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 9. 9. 2003 do 12. ure. Ponudbe morajo
biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
dobavo računalniške opreme – JR B3/03”.
Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se
na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da
še ni bil odpiran.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Snaga javno podjetje d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba številka 118, I. nadstropje, tel. 01/477-96-20,
faks 01/477-97-13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 9.
2003 ob 9. uri, v sejni sobi številka 200,
II. nadstropje, na naslovu Snaga javno podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana.
Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji oddali
pred odpiranjem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
5% od skupne ponujene vrednosti na priloženem obrazcu kot varščino, da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik
pod pogoji tega razpisa 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 štelo, da je od ponudbe odstopil, naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. Bančna
garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena
po podpisu pogodbe in po predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za resnost ponudbe po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: računalniška oprema (HW + SW): cena 83 točk,
tehnološka opremljenost 52 točk, dobavni
rok 15 točk; računalniška oprema (mrežna
oprema): cena 90 točk, dobavni rok
10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefonsko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel.
01/477-97-11, odgovore na vsebinska
vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le
pisno na naslov Snaga javno podjetje d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne bo. Skrajni rok, do katerega lahko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v
zvezi z razpisno dokumentacijo in javnim
razpisomm je 5 dni pred rokom za oddajo
ponudbe. Odgovori, pomembni za vse kandidate, bodo poslani na naslove vseh kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Ob-99149
1. Naročnik: JZ Zdravstveni dom Celje.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 5,
3000 Celje, faks 03/54-413-56, tel.
03/54-34-520,
e-mail:
nada.martincic@zd-celje.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
ultrazvočnega aparata (1x).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: avgust-september.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, tel.
03/54-34-615, Vlado Geršak, za informacije v zvezi z aparaturo klicati ZD Celje,
kontaktna oseba: Janez Tasič, dr. med., tel.
03/54-34-421.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave vsak
delovni dan od ponedeljka do petka, od 8.
do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, v ceno je vklju-
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čen DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na TRR: 01211-6030927108, naša
davčna številka 43103375 in na dokazilu o
vplačilu navesti tudi svojo davčno številko in
točen naslov.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do srede 20. 8.
2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, Celje – Oddelek
za javna naročila: Geršak Vlado.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v prostorih Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije,
Gregorčičeva 3, 3000 Celje, I nadstropje
desno, 20. 8. 2003 ob 12.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe bianco menico z menično
izjavo v višini 500.000 SIT. Za dobro izvedbo posla in odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku izjavo, da bo ob podpisu pogodbe predložil bianco menico z menično
izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: naročnik bo odločil
glede ponudbe do 5. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, garancija, reference, servis.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2003.
JZ Zdravstveni dom Celje
Št. 020021
Ob-99172
1. Naročnik: JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna cesta
90, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-100;
faks 01/58-08-302.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
osebnih računalnikov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Vodovodna 90, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: oktober
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Vodovodna c. 90, Ljubljana, II. nadstropje, pri Fran-
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cu Vizjaku ali Mihu Jerasu, tel.
01/580-83-33; pred dvigom se je potrebno telefonsko najaviti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na TRR št.
17000-0000067258 pri SIB banki, ali na
naši blagajni na Vodovodni cesti 90 (od
8. do 13. ure).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 9. 2003 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 9. 2003 ob 8. uri, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo v 30 dneh po zaključku dobave.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od datuma javnega odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, zmogljivost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Javno podjetje Vodovod –
Kanalizacija
Ob-99180
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
merilnikov za imisijske meritve.
(b) Če je predvidena dobava sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 20. 9.
2003 do 10. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Nabavna služba (Anita
Žučko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do odpiranja ponudb od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT; znesek je potrebno nakazati na TRR št. 26330-0012039086. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo
DURS-a, da je ponudnik davčni zavezanec,
oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 29. 8. 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z oznako Ne odpiraj – Ponudba, s številko objave
tega javnega razpisa ter navedbo predmeta
naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 29. 8. 2003
ob 9.30, v prostorih TET d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba oziroma dogovor o skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg izpolnjevanja zakonsko predpisanih splošnih pogojev mora
ponudba izpolnjevati še naslednje pogoje:
– parafirane in žigosane vse strani predloga pogodbe z naročnikom,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti,
– izjavo banke o nameri izdaje garancije
za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
– izjavo banke o nameri izdaje garancije
za odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti,
– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec ponudbe,
– izjavo, da ponujeni merilniki izpolnjujejo naslednje zahteve:
– da so kompatibilni z merilno opremo, ki jo uporablja Ministrstvo za okolje in
prostor v merilni mreži ANAS (pridobiti izjavo Ministrstva za okolje in prostor, pri Agenciji RS za okolje),
– da imajo zagotovljen servis v Sloveniji,
– da ne vsebujejo radioaktivnih izotopov,
– da imajo najmanj eno leto garancije,
– da nimajo življenjske dobe krajše
od osem let,
– izjavo o prevzemu starega merilnika za
prašne delce FAG FH 62,
– izpolnjene podatke komercialnega in
tehničnega dela,
– pozitivne reference ponudnika.
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Natančneje so pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Odločitev o sprejemu ponudb bo sprejeta nemudoma po ocenitvi le-teh.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji –
do 85 točk,
– garancijska doba – do 5 točk,
– življenjska doba – do 5 točk,
– čas obstoja servisa – do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja Jože Ahac, dipl. inž. el.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2003.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Ob-99182
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d.
2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova 3a,
Kranj,
tel.
04/20-83-000,
faks
04/20-83-600.
3. (a) Vrsta in količina blaga: obnova
sekundarne opreme 20 kV stikališča v
RTP 35/20 kV Kranjska Gora v ocenjeni
vrednosti 22,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudbo je mogoče oddati samo za
celoto.
4. Kraj dobave: RTP Kranjska Gora.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso mogoče.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek: po
podpisu pogodbe predvidoma konec oktobra, trajanje dobave: 6 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 3a, II.
nadstropje, soba št. 212, po predhodni enodnevni najavi po tel. 04/20-83-627 ali faksu 04/20-83-600 z virmanskim dokazilom
o plačilu stroškov in obvezno navedbo davčne številke.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih v
času od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 10.000 SIT (skupaj
z DDV) in navedbo davčne številke, na transakcijski račun št. 25100-9700516198,
Probanka Maribor.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 9. 2003 do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d. Kranj,
Mirka Vadnova 3a, II. nadstopje, soba št.
212.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dne 3. 9. 2003
ob 12. uri v prostorih Elektro Gorenjske,
d.d. Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, v sejni
sobi II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti, bančna garancija za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obračun se bo vršil do višine 90% pogodbene
cene na podlagi ugotovljene stopnje gotovosti in potrjenih situacij, 10% pogodbene
cena pa po izpolnitvi vseh pogodbenih obvez (uspešno opravljen interni tehnični pregled). Izvajalec bo izstavljal situacije za dela, opravljena v preteklem obdobju, končno
situacijo pa v desetih dneh po dokončnem
prevzemu pogodbenih del, o čemer se sestavi zapisnik o prevzemu del.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 120 dni od roka določenega za odpiranje ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
cena ponujene opreme in storitev 750 točk,
reference sistema 100 točk, pogarancijsko
vzdrževanje 80 točk, dodatne tehnične in
funkcionalne lastnosti opreme 50 točk, rezervni deli 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2003.
Elektro Gorenjska, d.d. Kranj
Ob-99183
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d.
2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova 3a,
Kranj,
tel.
04/20-83-000,
faks
04/20-83-600.
3. (a) Vrsta in količina blaga: obnova
primarne opreme 20 kV stikališča in lastne rabe v RTP 35/20 kV Kranjska Gora v ocenjeni vrednosti 59,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudbo je mogoče oddati samo za
celoto.
4. Kraj dobave: RTP Kranjska Gora.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso mogoče.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek: po
podpisu pogodbe predvidoma konec oktobra, trajanje dobave: 6 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 3a, II.
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nadstropje, soba št. 212, po predhodni enodnevni najavi po tel. 04/20-83-627 ali faksu 04/20-83-600 z virmanskim dokazilom
o plačilu stroškov in obvezno navedbo davčne številke.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih v
času od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 10.000 SIT (skupaj
z DDV) in navedbo davčne številke, na transakcijski račun št. 25100-9700516198,
Probanka Maribor.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 9. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 3a, II. nadstopje, soba št. 212.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dne 3. 9. 2003
ob 9.30 v prostorih Elektro Gorenjske, d.d.
Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, v sejni sobi II.
nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti, bančna garancija za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obračun se bo vršil do višine 90% pogodbene
cene na podlagi ugotovljene stopnje gotovosti in potrjenih situacij, 10% pogodbene
cena pa po izpolnitvi vseh pogodbenih obvez (uspešno opravljen interni tehnični pregled). Izvajalec bo izstavljal situacije za dela, opravljena v preteklem obdobju, končno
situacijo pa v desetih dneh po dokončnem
prevzemu pogodbenih del, o čemer se sestavi zapisnik o prevzemu del.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 120 dni od roka določenega za odpiranje ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
cena ponujene opreme in storitev 800 točk,
reference opreme 200 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2003.
Elektro Gorenjska, d.d. Kranj
Št. 71
Ob-99189
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.

Stran

4506 / Št. 75 / 1. 8. 2003

3. (a) Vrsta in količina blaga: 639.000
l kurilno olje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: možne ponudbe za posamezne poslovne enote Pošte Slovenije.
4. Kraj dobave: po dispoziciji – na posamezne pošte.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: od 1.
1. 2004 do 31. 1. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo 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 delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije,d.o.o., Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 8. 2003 ob 11. uri, Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna 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 izdaji računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev 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 trikratne vrednosti ponudbe, da ni
imel v zadnjih šestih mesecih poslovanja
blokiran račun več kot 5 dni, da ni dal zavajajoče podatke glede zahtev iz te točke, da
je predložen obrazec izjave, da sprejema
pogoje iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 30. 9. 2003, predvideni datum odločitve 10. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 8. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
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Št. 14-004/03
Ob-99191
1. Naročnik: Področna enota Informacijski center za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna
enota Informacijski center, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
računalniške opreme, licenc in storitev
za prehod na sodobno Windows platformo za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

Specifikacija 1 (Strežniki in licence)
1.1 Strežniki za izpostave – rack izvedba višine 1 U
1.2 Strežniki za OE – rack izvedba
1.3 Predpripravljeni cluster strežnik za centralo – rack izvedba
1.4 Preklopnik tipkovnica-monitor - miš za 4 računalnike
1.5 Preklopnik tipkovnica-monitor - miš za 2 računalnika
1.6 Licence Microsoft Windows 2003 Server
1.7 Licence CAL za Windows 2003 Server
1.8 Licence Microsoft Windows 2003 Enterprise Server
1.9 Licence Microsoft Systems Management Server 2.0
1.10 Licence Microsoft SQL Server 2000
1.11 Licence Microsoft Operations Manager 2000

Kos
46
21
1
50
20
100
850
2
10
1
100

Specifikacija 2 (Nadgradnja Windows okolja)
2.1 Implementacija Windows 2003/XP
po že izdelani študiji
2.2 Implementacija SMS
2.3 Implementacija MOM
2.4 Vzdrževanje sistema

Kos

Ponudnik mora ponuditi vsaj en sklop
(specifikacijo) opreme v celoti.
4. Kraj dobave: skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
dovoljena je osnovna ponudba in ena varianta posameznega ponudnika za posamezni sklop – specifikacijo.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobave in implementacije v novembru 2003,
trajanje predvidoma 1 leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center, Janez Škufca, tel. 01/30-77-361, e-mail: janez.skufca@zzzs.si in Nina Derenda, tel.
01/30-77-329,
e-mail:
nina.derenda@zzzs.si, faks 01/23-12-667 (na oba naslova).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan po tej objavi od 10. do 13. ure, v tajništvu naročnika, soba 345/III ali s pisnim zahtevkom po elektronski pošti oziroma faksu
(do roka predložitve ponudb). Zaželjen je
prevzem razpisne dokumentacije v elektronski obliki na naslovih janez.skufca@zzzs.si
in nina.derenda@zzzs.si. V zahtevku za dvig
razpisne dokumentacije obvezno navedite
običajni poštni naslov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: predložitev ponudb: sreda, 27. 8. 2003, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacij-

1
1
1
1
ski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
tajništvo naročnika, soba 345/III. Dovoljena je poštna ali osebna dostava, ponudba
poslana po pošti mora do datuma in ure
prispeti v tajništvo Informacijskega centra.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: sreda, 27. 8. 2003 ob 12.30, v sejni
sobi naročnika, soba 342/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevane so naslednje nepreklicne bančne garancije: za resnost ponudbe, za izpolnitev
pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijski dobi.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih zahtev financiranja, plačila skladno z
vzorcem pogodbe oziroma zahtevami razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: posebni pogoji za obe
specifikaciji:
– izveden posel v vrednosti najmanj
25,000.000 SIT v preteklem letu za opremo, ki je predmet razpisa (vsi sklopi skupaj);
– razmerje med povprečno bruto mesečno plačo na zaposlenega in povprečno
bruto mesečno plačo v RS za leto 2002 ne
sme biti manj kot 0,80;
– naročnik si pridržuje pravico do poziva za testiranje ponujene opreme. Testiranje opravijo delavci ponudnika v prisotnosti
delavcev naročnika na delujoči opremi v ponujeni konfiguraciji. Ponudnik mora pristopiti k testiranju v roku 36 ur od poziva. Testiranje se izvaja na lokaciji naročnika;
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– dobava opreme in storitev natančno
po zahtevah razpisne dokumentacije. Naročnik si pridržuje pravico razlage specifikacij oziroma razpisne dokumentacije;
– oprema mora biti skladna z opremo
Zavoda;
– plačilni rok 45 dni.
Ostali posebni pogoji za vsako specifikacijo posebej v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 10. 2003, naročnik bo odločitev
sprejel v sredini septembra 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Področna enota Informacijski center
Št. 17123-03-403-64/2003/2 Ob-99193
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
(a) Vrsta in količina blaga oziroma storitev: dobava informacijske opreme za
objekt UVZ, in sicer: delovne postaje,
strežniki, omrežna oprema, tiskalniki,
skenerji, risalnik.
Specifikacija blaga in količine so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se bo oddalo po posameznih
sklopih, in sicer:
– sklop 1: delovne postaje,
– sklop 2: specialna delovna postaja,
– sklop 3: datotečni strežnik,
– sklop 4: omrežna oprema,
– sklop 5: tiskalniki,
– sklop 6: skenerji,
– sklop 7: risalnik.
Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je
predmet javnega razpisa, v celoti (sklopi od
1 do 7) ali posamezne sklope v celoti. Posameznih artiklov ali točk iz posameznega
sklopa ponudniki ne morejo ponuditi.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti tehnični specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni rok dobave: najkasneje do 30. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Do-

datne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni
zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji s
strani davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz
katerega mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40306403.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do dne 27. 8. 2003, najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 27.
8. 2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni 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: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti 30 dni od dneva uradnega
prejema računa, ki je izstavljen po dobavi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki
odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih 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 130 dni od dneva odpiranja po-
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nudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza
meriloma cena in urejenost sistema kakovosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17123-04-403-88/2002
Ob-99195
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
(a) Vrsta in količina blaga oziroma storitev: novi rezervni deli in obnova delov
za helikopter, in sicer:
– sklop 1: dobava novih rezervnih delov
– mehanskih,
– sklop 2: dobava novih rezervnih delov
– elektronskih,
– sklop 3: obnova delov.
Specifikacije blaga in količine so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko ponudijo blago oziroma storitev, ki je predmet javnega razpisa, v
celoti ali po posameznih sklopih in ne morejo ponuditi posameznih postavk iz posameznih sklopov.
4. Kraj dobave: lokacija naročnika –
MNZ-GPU, Letalska policijska enota, Brnik
130 J, Brnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki variantnih ponudb ne morejo ponuditi. V primeru, da ponudnik ponudi tudi variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala.
Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
6. Datum začetka in predvideni rok dobave:
– za sklop 1: sukcesivno, v roku do 90
dni od pričetka veljavnosti pogodbe, vendar v največ 3 dobavah;
– za sklop 2: sukcesivno, v roku do 120
oziroma v roku do 180 dni od pričetka veljavnosti pogodbe, vendar v največ 3 dobavah;
– za sklop 3: sukcesivno, v roku do 90
dni od pričetka veljavnosti pogodbe, vendar v največ 3 dobavah.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-4054.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
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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 dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni
zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji s
strani davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec in dokazilo o vplačilu 12.000 SIT,
iz katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 12.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40308802.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do dne 22. 9.
2003, najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 22.
9. 2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka
policijsko–varnostna šola, Kotnikova 8,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni 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: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen
po posamezni dobavi blaga, vendar pod pogojem, da je v prvi dobavi dobavljeno najmanj v višini 30% skupne pogodbene vrednosti blaga.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki
odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih 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-
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nudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 7. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev. Kot najugodnejši bo izbran ponudnik z najnižjo ponujeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 109 z
dne 13. 12. 2002.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 110-1/03
Ob-99214
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: AC Celje–Ljubljana, odsek Vransko–Blagovica; nabava mehanizacije za vzdrževanje za potrebe AC baze Vransko.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo je razdeljeno naslednjih 24 sklopov:
Sklop 1 – TV2; Tovorno vozilo moči
280-320kW, pogon 4x4, 3 – stopenjski hidravlični sistem, 5 kosov
LV2; Lahko tovorno vozilo dovoljene skupne mase 3,5 t in 90-100kW-dolga kabina,
6 kosov
LV3; Lahko tovorno vozilo dovoljene skupne mase 5 do 7,5 t in 95-110kW, 1 kos
Sklop 2 – UV3; Univerzalno delovno vozilo moči od 130 do 150 kW, 1 kos
Sklop 3 – KV5; Kombinirano vozilo (tipa
Kangoo – za nadzor del) do 80 kW in skupne mase do 1,9 t 4x4, 1 kos
OV2; Osebno vozilo od 60 kW do 85
kW, skupne mase od 1500-1750 kg, 2 kosa
OV3; Osebno vozilo od 80 kW do 90
kW, skupne mase od 1750-1900 kg, 1 kos
Sklop 4 – NV2; Delovno vozilo z dvižno
košaro višine nad 16,5 m 1 kos
Sklop 5 – NV4; Stroj za pometanje cest
– samohodni, 1 kos
Sklop 6 – NV7; Viličar čelni 5 t, 1 kos
Sklop 7 – ZM1; Snežni plug – čelni,
preklopni dolžine ca. 5 m, 7 kosov
ZM2; Snežni plug – čelni, dolžine ca.
3.8 m, 1 kos
ZM3; Snežni plug – čelni, dolžine ca.
3 m, 1 kos
ZM4;Snežni plug – bočni, 1 kos
ZM5; Posipalo soli za montažo na vozila
– 8 m3; 2 kosa
ZM6; Posipalo soli za montažo na vozila
– 6 m3, 6 kosov
ZM7; Posipalo soli za montažo na vozila
– 4 m3, 1 kos
ZM8; Posipalo soli za montažo na vozila
– 2.5 m3, 1 kos
ZM9; Stranski odmetalec snega – priključek na delovno vozilo, 1 kos
Sklop 8 – PV1; Priklopno vozilo za prevoz mehanizacije nosilnost do 7 t, 1 kos

PV2; Priklopno vozilo za prevoz mehanizacije nosilnosti min. 2 t, 1 kos
Sklop 9 – PV4; Delovno priklopno vozilo
z nadgradnjo-svetlobna tabla za zapiranje
prometnega pasu, 5 kosov
PV5; Delovno priklopno vozilo z nadgradnjo – polno grafična signalna tabla
spremenljive vsebine, 3 kose
PV6; Polno grafična signalna tabla spremenljive vsebine za montažo na pregledno
vozilo, 3 kosi
Sklop 10 – LM5; Kosilnica-mulčer za
brežine – samohodni (delovni stroji za košnjo na brežinah), 1 kos
LM6; Ročna rotacijska parkovna kosilnica – del. širine min 120 cm, 1 kos
LM9; Nahrbtna kosilnica na nitko, 4 kose
LM15; Žaga motorna, 1 kos
Sklop 11 – LM10; Čelna rotacijska krtača za pometanje, 1 kos
LM14; Priključek za pranje prometnih
znakov, 1 kos
LM16; Obrezovalnik za veje, 1 kos
LM17; Drobilec za veje, 1 kos
LM18; Krtača za pranje smernikov in obcestnih ograj, 1 kos
LM19; Nabijalo za zabijanje stebričkov
odbojnih ograj z vrtalom, 1 kos
Sklop 12 – LM11.1; Kombinirano tovorno vozilo moči od 280-320 kW, pogon 6x6,
3 – stopenjski hidravlični sistem z demontažnim kesonom z nadgradnjo za pranje predoro, 1 kos
Sklop 13 – LM20; Samohodni rezkalec
bankin, 1 kos
Sklop 14 – DM4; Markirni stroj s pog.
motorjem moči ∼25 kW – komplet s prikolico, 1 kos
DM17; Stroj za odstranjevanje talnih
obeležb, 1 kos
Sklop 15 – DM11; Hidravlično dvigalo
na tovornem vozilu – nakladalna roka, 1
kos
Sklop 16 – DM13; Škarjasta dvižna ploščad-demontažna, na tovornem vozilu, moči 280-320 kW, pogon 4x4, 3-stopenjski
hidravljični sistem.1 kos
Sklop 17 – DM14; Vozilo z opremo za
snemanje kanalizacije, 1 kos
Sklop 18 – DM7.1; Kompresor, el. agregat, set za razsv. – mobilni, 1 kos
DM15; Motorna črpalka za črpanje onesnažene vode, 1 kos
DO1; Vibracijsko nabijalo, 1 kos
DO2; Vibracijska plošča, 1 kos
OO12; Električno kladivo, 1 kos
OO13; Potopna črpalka, 1 kos
DM6; Žaga za rezanje asfalta, globine
reza do 170 mm, 1 kos
Sklop 19 – ZM12; Rezkar snega “čiščenje hodnikov objektov” – kot priključek na
delovno vozilo, 1 kos
Sklop 20 – Zapore; Kompletna signalizacija za postavljanej zapore (A, B in C), 2
kosa
OO15; Akumulatorske svetilke, 10 kosov
PV8; Priključek za postavljanje prometnih zapor, 1 kos
Sklop 21 – NV5; Samohodni odmetalec
snega; 2 kosa
OO5; Prenosni kompresor, 1 kos
Sklop 22 – OO1; Inštrument za preiskušanje instalacij, 1 kos
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OO2; Prenosni analizator kakovosti električne energije, 1 kos
OO3; Predvleka 200 m (fiber), 1 kos
OO4; Orodje ročno (v kovčku) za elektroniko in telekomunikacije, 2 kosa
OO6; Preiskovalec zaščit, 1 kos
DM12; Merilec slanosti vozišča, 3 kose
OO21; Analizator optičnih kablov, 1 kos
OO11; Elektronski merilnik nanosa korozijskih zaščit, 1 kos
OO14; Laserski nivelir, 1 kos
OO18; Infrardeči merilec temperature
površine, 4 kose
OO19; Merilec vlage (merjenje vlage soli), 1 kos
OO20; Merilec CaCl2, 1 kos
Sklop 23 – OO8; Digitalni fotoaparat, 2
kosa
OO9; Tiskalnik za fotografije, 1 kos
OO10; Tiskalnik Laser barvni A3 format,
1 kos
OO16; Mobilni geografski informacijski
sistem in platforma Pocket PC, 3 kose
OO22; Prenosni računalnik (notebook)
programska oprema, 2 kosa
OO23; Tiskalnik Onron, 3 kose
Sklop 24 – OO24; Vgradnja opreme za
Renault Master furgon, 1 kos.
4. Kraj dobave: AC baza Vransko.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je natančno naveden v tehničnih zahtevah
za vsako vrsto mehanizacije ali opreme posebej.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Ivo Toman,
univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Projekt 5 Blagovica – Vransko tel.
01/72-34-915, faks 01/72-34-330.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med
8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC oziroma z virmanom
na TRR št. 02923-0014562265 pri Novi
Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 5. 9. 2003 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 5. 9.
2003 ob 9. uri v prostorih DDC svetovanje

inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
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 5,580.000 SIT za sklop 1, v višini
936.000 SIT za sklop 2, v višini 504.000
SIT za sklop 3, v višini 900.000 SIT za
sklop 4, v višini 1,108.800 SIT za sklop 5, v
višini 234.000 SIT za sklop 6, v višini
3,700.800 SIT za sklop 7, v višini 306.000
SIT za sklop 8, v višini 1,350.000 SIT za
sklop 9, v višini 678.960 SIT za sklop 10, v
višini 903.600 SIT za sklop 11, v višini
1,350.000 SIT za sklop 12, v višini
1,620.000 SIT za sklop 13, v višini
738.000 SIT za sklop 14, v višini 972.000
SIT za sklop 15, v višini 792.000 SIT za
sklop 16, v višini 900.000 SIT za sklop 17,
v višini 300.600 SIT za sklop 18, v višini
360.000 SIT za sklop 19, v višini 914.400
SIT za sklop 20, v višini 31.680 SIT za sklop
21, v višini 456.840 SIT za sklop 22, v
višini 155.520 SIT za sklop 23 in v višini
43.200 SIT za sklop 24 z veljavnostjo 210
dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira iz sredstev Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d. in
predvidenega kredita EIB.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Prevideni datum odločitev o sprejemu ponudbe je 15. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena za posamezni sklop ob izpolnjevanju
ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 61-62 z
dne 27. 6. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 4633/03
Ob-99232
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pomožnih materialov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop – zeleni program,
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2. sklop – gradbeni materiali,
3. sklop – tehnični materiali,
4. sklop – materiali črne in barvne metalurgije,
5. sklop – materiali za vodovodno in centralno napeljavo,
6. sklop – kemijski materiali,
7. sklop – elektro materiali;
detajli posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop za več sklopov ali za vse skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote – AC
baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: oktober
2003 – oktober 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna
služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 SIT; plačilo mora biti izvedeno na transakcijski račun pri NLB
št. 02923-0012771839 sklic na številko
99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 9. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 9. 2003 ob 9. uri, Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrezna finančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
ustrezne finančne garancije mora biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen 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): ponudnik lahko
nastopi kot posamezni izvajalec; ponudbo
lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina
izvajalcev mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredeljeno odgovornostjo posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
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1. 12. 2003, datum odločitve do 16. 9.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, kompletnost
ponudbe. Teža in način uporabe meril je
podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2003.
Podjetje za vdzrževanje avtocest
d.o.o.
Št. 4635/03
Ob-99233
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
materialov za osebno higieno, sanitarnega materiala in čistil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop – materiali za osebno higieno,
potrošni materiali,
2. sklop – čistila,
3. sklop – čistilo za pranje predorov,
4. sklop – absorbent,
5. sklop – papirni izdelki,
6. sklop – vrečke za smeti;
detajli posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop za več sklopov ali za vse skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote – AC
baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: oktober
2003 – oktober 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna
služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 SIT; plačilo mora biti izvedeno na transakcijski račun pri NLB
št. 02923-0012771839 sklic na številko
99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 9. 2003 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 9. 2003 ob 10. uri, Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrezna finančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
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ustrezne finančne garancije mora biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen 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): ponudnik lahko
nastopi kot posamezni izvajalec; ponudbo
lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina
izvajalcev mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredeljeno odgovornostjo posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 1. 12.
2003; datum odločitve do 16. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, kompletnost
ponudbe. Teža in način uporabe meril je
podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2003.
Podjetje za vdzrževanje avtocest
d.o.o.
Št. 17123-04-403-60/2003
Ob-99246
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
kurilnega olja “ekstra lahko”.
Količina blaga je opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi dobavo blaga, ki je predmet javnega razpisa, v celoti.
4. Kraj dobave: dobava blaga se bo vršila na lokacijah posameznih organizacijskih
enot Ministrstva za notranje zadeve, Generalne policijske uprave in Policijskih uprav,
na območju celotne države, in sicer samo v
rezervoarje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki variantnih ponudb ne morejo predložiti. V primeru, da ponudnik ponudi tudi
variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pričetek sukcesivne dobave je predvidoma 1. 1. 2004.
Predmetni javni razpis se izvaja za obdobje 24 mesecev. Naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje

12 mesecev, za nadaljnjih 12 mesecev pa
bo pogodba podaljšana z aneksom, kolikor
bodo za nadaljevanje naročila zagotovljena
proračunska sredstva in izpolnjeni pogoji iz
16. člena Zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 2003 in 2004 – ZIPRS0304.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni
zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji s
strani davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz
katerega mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40306003.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do dne 5. 9. 2003, najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2, vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 5. 9.
2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
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: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen
po posamezni dobavi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt
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o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih 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 ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 22. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza
naslednjim merilom: cena, finančno stanje
ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 66-67 z
dne 11. 7. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-99301
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks 07/39-32-505.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
delovnega vozila za čiščenje kanalizacije – KANALJET.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
nesprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 12 mesecev
po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000
Novo mesto, kontaktna oseba Anton Tomažin, tel. 07/39-32-562.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
30.000
SIT
na
TRR
št.
03150-1000002272 pri SKB banki d.d., z
navedbo “Plačilo razpisne dokumentacije za
nabavo delovnega vozila za čiščenje kanalizacije – KANALJET”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 9. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova
12, 8000 Novo mesto.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 9. 2003 ob 11. uri, Komunala

Novo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova 12, Novo mesto.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
100.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poročilo pooblaščenega
revizorja, skladno z Odredbo o spremembi
odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 64/01).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
1. 11. 2003, predvideni datum odločitve
4. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtev in pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, bodo ponudbe ocenjene po merilu najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 29 z dne
21. 3. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2003.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Št. 04/2003
Ob-99329
1. Naročnik: Žale javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,
1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava pogrebne opreme po sklopih, ki so navedeni v nadaljevanju, za
obdobje enega leta.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop A: krste za pokop, kremacijske
krste, nagrobna obeležja – križ, nagrobna
obeležja – piramida, črke in številke za nagrobna obeležja;
– sklop B: krstne vloge, tančice, copati;
– sklop C: kremacijske vreče za pokojnike;
– sklop D: osnovne žare.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek: oktober 2003, trajanje pogodbe 1
leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo: Žale
d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, 1.
nadstropje, soba 11, kontaktna oseba: Mateja Šoštar. Razpisno dokumentacijo je mogoče brezplačno dobiti tudi na internetu na
naslovu: http://www.praetor.si (področje
Javna naročila).
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ogled in dvig razpisne dokumentacije je možen od prvega
dne po objavi javnega naročila, vsak delovni dan od 8. do 12. ure v tajništvu ali na
internetnem naslovu: http://www.praetor.si
(v rubriki javna naročila).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 9. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Žale d.o.o., Med hmeljniki 2,
1000 Ljubljana, 1. nadstropje, soba 11 (tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 9. 2003 ob 12.30, na naslovu:
Žale d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje, soba 10.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v primeru, da skupna vrednost ponudbe (vseh
ponujenih sklopov) presega 30 mio SIT brez
DDV, mora ponudnik ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v znesku
800.000 SIT, ki mora veljati najmanj 80 dni
od roka za oddajo ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečni obračun sukcesivnih dobav za nazaj s
plačilnim rokom 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: naročnik bo priznal sposobnost, kot je navedeno ponudnikom, ki
bodo izpolnjevali pogoje v nadaljevanju.
A) Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora biti
razvidno, da ponudnik posluje v skladu z
veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
2. Iz ponudbene dokumentacije (izpisek
iz sodnega registra) mora biti razvidno, da
je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila (razvidno iz priloge 1).
3. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih 2000
do vključno 2003, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje naročnika pri poslovanju s ponudnikom s področja predmeta javnega naročila, ki so imele za posledico prekinitev pogodb s
področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni – razvidno iz obrazca prijava).
4. Poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali
ponudnik, ki ima sedež v tujini, ima poravnane v Republiki Sloveniji tiste dajatve, katere bi moral poravnati v Republiki Sloveniji
(razvidno iz potrdila o poravnanih davčnih
obveznostih – priloga 2).
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5. Zoper ponudnika ni uvedena prisilna
poravnava, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe
(razvidno iz ustreznega potrdila sodišča –
priloga 3).
6. V preteklih petih letih pred objavo tega javnega naročila zoper vodstvene delavce ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila (razvidno iz potrdil Ministrstva za pravosodje ter lastne izjave –
priloge 4, 5 in 6).
7. Za vsak ponujeni sklop: referenčno
potrdilo ali referenčna potrdila (ki mora biti
s strani naročnika podpisano in žigosano
na priloženem obrazcu – razvidno iz priloge
10), iz katerega(-ih) je razvidno, da je ponudnik od 1. 1. 2000 do dneva oddaje ponudb za ponujeni sklop (če ponudnik ponuja več sklopov pa za vsak sklop svoje referenčno potrdilo oziroma potrdila) uspešno
opravil dobavo ponujenega blaga ali blaga,
ki po funkciji ustreza ponujenemu blagu,
vsaj v vrednosti 500.000 SIT (referenčna
potrdila za posamezen sklop se seštevajo).
B) Na finančnem področju:
1. Ni blokad poslovnih računov v zadnjih
6 mesecih (razvidno iz podatkov priloge 7).
C) Na področju poslovne sposobnosti,
opremljenosti in tehnične ustreznosti:
1. Ponudnik za vsak ponujeni sklop s
pogodbo izkaže, da ima dostop do blaga,
ki ga ponuja (na način kot je razvidno iz
priloge 8). Ponudnik, ki sam proizvaja blago, ki ga ponuja, predloži za vsak tak sklop
izjavo, da je sam proizvajalec ponujenega
blaga (razvidno iz priloge 8).
2. Rok vsake sukcesivne dobave je največ 5 dni od datuma posameznega naročila, kar ponudnik potrdi s parafiranjem vzorca pogodbe.
3. Ponujeno blago v celoti vsaj ustreza
specifikacijam ter veljavnim normativom na
razpisanem področju (razvidno iz obrazca
ponudba in predračun ter priloge 9).
4. Ponudnik mora izkazati, da razpolaga
vsaj z enim prevoznim sredstvom za ponujeni sklop ali sklope za dostavo na lokacijo
naročnika. Kot ustrezno prevozno sredstvo
šteje motorno vozilo, s katerim je mogoča
dostava ponujenega blaga (razvidno iz priloge 11).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne do 30. 11. 2003. Predvideni datum odločitve: oktober 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: izmed
ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje
(pravilne, primerne in sprejemljive ponudbe), bo izbrana ponudba ponudnika z najnižjo skupno ceno posameznega sklopa (skupni seštevek celotne predvidene količine
vseh ponujenih elementov sklopa – v obrazcu »ponudba in predračun« je skupna cena
za vsak ponujeni sklop navedena v postavki
»skupaj«), oziroma v primeru enake cene
izbira skladno z merili, kot je navedeno v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisna dokumentacija, odgovori,
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morebitne spremembe in dopolnitve ter popravki bodo na voljo na internetu na naslovu: http://www.praetor.si (rubrika Javna naročila). Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino javnega naročila potekajo pisno ali preko interneta. Vprašanja
pošljite na naslov: Žale d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, s pripisom »Vprašanje za razpis 04/2003« (če se pošta prinese osebno, se odda v tajništvu) ali preko
spletne strani na naslovu http://www.praetor.si (v rubriki Vprašanja in odgovori). Za
vprašanja, ki ne bodo tako oddana, naročnik ne jamči, da bo nanje odgovorjeno.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2003.
Žale javno podjetje, d.o.o.

to in banko v Murski Soboti, se spremenita
8. (a) in 9. točka:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 8. 2003 do
12. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 8. 2003 ob 12.30, v sejni sobi
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, I. nadstropje – urad župana.
Mestna občina Murska Sobota
Preklic
Št. 351-06-45/2003
Ob-99297
Naročnik Servis skupnih služb vlade preklicuje javni razpis Izvedbe GOI del za ureditev prostorov za potrebe Upravne enote
Žalec, ki je bil objavljen v Uradnem listu št.
70 z dne 18. 7. 2003.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade

ZJN-12.G

Obvestilo o zavrnitvi ponudb

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku

Št. 20/671/2003
Ob-99334
V skladu z določilom prvega odstavka
77. člena ZJN-1 obveščamo, da je naročnik v javnem naročilu gradnje po odprtem
postopku za gradnjo šole in telovadnice
Zgornja Polskava, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 49-51 z dne 30. 5. 2003, zavrnil obe prispeli ponudbi kot nepravilni.
Občina Slovenska Bistrica

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Popravek
Št. 351-03-0001/98-11/03
Ob-99179
V javnem razpisu za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 68-70 z dne 18. 7.
2003, Ob-98340, se 8. (a) in 9. točka pravilno glasita:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 8. 2003 do
12. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 8. 2003 ob 17. uri v sejni sobi
Občine Majšperk, Majšperk 32a, 2322
Majšperk.
Občina Majšperk
Popravek
Ob-99305
V javnem razpisu za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 71-72 z dne 25. 7.
2003, Ob-98521 (naročnik Javni stanovanjski sklad MOL, izvedba gradbenih del na
Ul. Hermana Potočnika 17 v Ljubljani), se
popravi št. TRR v točki 7. (c), in sicer se
pravilna
št.
TRR
glasi:
01261-652-0972441.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Popravek
Št. 34401-7/2003
Ob-99328
V javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 65 z dne 4. 7. 2003,
Ob-97300, za tlakovanje ploščadi pred poš-

Št. 361-9891/01
Ob-99109
1. Naročnik: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Javni stanovanjski
sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova
3, 1000 Ljubljana, tel. 01/306-14-12, faks
01/306-15-78.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških in inštalacijskih
del za obnovo 4. nadstropja objekta na
Litostrojski ulici 10 v Ljubljani.
(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: izdelava projektov ni vključena v naročilo.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Litostrojska
ulica 10.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
1. faza: od oktobra 2003 do februarja
2004,
2. faza: od februarja 2004 do maja
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, soba 107/I, Olga Funa,
univ. dipl. ek. Dodatna vprašanja posreduje
ponudnik po faksu 01/306-15-78 ali po
pošti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od te objave med 9. in 11. uro do konca
oddaje razpisa.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne in PZI projektne dokumentacije znaša 5.000 SIT in se
virmansko nakaže na TRR naročnika št.
01261-652-0972441, pri Banki Slovenije
UJP z obveznim pripisom »Za razpisno dokumentacijo obnove 4. nadstropja v objektu
na Litostrojski 10 v Ljubljani«. Pri dvigu razpisne dokumentacije mora prevzemnik le-te
predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ni davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 9. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 9. 2003, ob 13. uri, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, sejna soba v III. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe mora biti
dana v vrednosti 5,500.000 SIT, veljavna
minimalno 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu 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): skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev, finančne, posloven
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je cena. Najugodnejši ponudnik je
tisti, ki ponudi najnižjo ceno za razpisana
dela.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: rok za informacije je do 29. 8. 2003.
Vprašanja je potrebno posredovati samo pisno na faks 01/306-15-78 pod šifro »Obnova 4. nadstropja v objektu na Litostrojski 10
v Ljubljani«.
Odgovore bo naročnik posredoval pisno
vsem ponudnikom, ki so prejeli razpisno
dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodne objave
namere o naročilu.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Ob-99137
1. Naročnik: Komuna Beltinci d.o.o.
2. Naslov naročnika: Komuna Beltinci
d.o.o., Mladinska 2, 9231 Beltinci; tel.
02/541-35-35; faks 02/541-35-70; e-mail: obcina@beltinci.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izdelava
dela kolesarske steze Gančani – Beltinci ob R II-439.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena. Vrednost del znaša 23,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: k.o. Beltinci in k.o. Gančani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del: september 2003 – oktober
2003.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisana dokumentacija in dodatne informacije: Komuna Beltinci d.o.o., Mladinska 2, 9231 Beltinci,
kontaktna oseba Janez Senica, tel.
02/541-35-35, faks 02/541-35-70.
(b) Datum v katerem se lahko prevzame razpisano dokumentacijo: vsak delovni dan od 8. do 13. ure, do vključno 15 dni
od objave tega razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v višini 30.000 SIT ponudniki poravnajo z nakazilom na transakcijski račun
št. 02346-00899707/90, Komuna Beltinci d.o.o., namen nakazila: razpisna dokumentacija.
Potrdilo o plačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo mora biti priloženo ob dvigu
dokumentacije.
8. (a) Datum in ura,do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 8. 2003 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komuna Beltinci d.o.o., Mladinska 2, 9231 Beltinci, v zaprti kuverti s
pripisom: »Ne odpiraj – ponudba Kolesarska steza Gančani-Beltinci.«
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 9. 2003 ob 15. uri v sejni sobi
Občine Beltinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: naročnik bo sklenil pogodbo samo z glavnim izvajalcem del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 11. 2003, odločitev o sprejemu ponudbe predvidoma do
2. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: so določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: projektna dokumentacija je na razpolago pri naročniku.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Komuna Beltinci d.o.o.
Št. 351-01-6/03-2316
Ob-99142
1. Naročnik: Občina Ljutomer.
2. Naslov naročnika: Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer, faks 02/581-16-10, tel.
02/584-90-44.
3. (a) Opis in obseg gradnje: investicijsko vzdrževalna dela v Domu kulture
Ljutomer.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se bo oddalo v celoti
in ne po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Prešernova ulica 20,
Ljutomer.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del
– september 2003, končanje del – september 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer, soba št. 114, Lilijana Koser.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT in 20% DDV v
višini 3.000 SIT z virmanom na račun št:
01263-0100013693. Potrebno je priložiti
potrdilo o registraciji davčnega urada.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ljutomer, Vrazova ulica
1, 9240 Ljutomer.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 8. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, III. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: menica v višini 5% ponudbene vrednosti javnega razpisa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno 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): opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do kdaj mora biti ponudbe
veljavna in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 30. 10. 2003, predviden datum
odločitve: 29. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponujena cena, reference ponudnika, garancij-
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ski roki, druge ugodnosti ponudnika (daljši
plačilni roki). Vsa merila so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Občina Ljutomer
Št. 351-03-81/2001
Ob-99147
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-100, faks
07/49-81-276.
3. (a) Obseg in opis gradnje: ureditev
pokopališča Senovo.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti predložitve ponudbe za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora ponudbo oddati za celoto razpisanih del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: pokopališče Senovo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela se bodo pričela po podpisu pogodbe in dokončala do konca leta 2004.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14,
Niko Somrak ali Romana Pečnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, če je predvidena
osebna predaja: vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, podračun
EZR: 01254-0100008120.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 9. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 9. 2003, ob 12. uri v sejni sobi
“D” Občine Krško.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po izstavljenih situacijah v
roku 90 dni od prejema situacije in v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba s solidarno odgovornostjo družbenikov.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
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c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, povezano z poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,
e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da v primeru, če skupna ponudbena
vrednost presega 50 mio SIT izkaže pravočasno poravnavanje svojih obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, kar dokaže s predložitvijo poročila
pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je do datuma revizorjevega poročila, ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudb na podlagi tega javnega razpisa, poravnal vse svoje zapadle obveznosti
do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev,
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri,
h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev,
i) da ima za predmetno javno naročilo
proste kapacitete,
j) da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,
k) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
del,
l) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi,
m) da nudi 90-dnevni rok plačila,
n) da podpiše zahtevane izjave iz razpisne dokumentacije,
o) da predloži pogodbo o skupnem nastopanju, kadar zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, ter za podizvajalce in partnerje predložiti vse zahtevane dokumente iz razpisne
dokumentacije,
p) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: petdeset dni od odpiranja
ponudb; 20 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponujena cena 80%,
– reference 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ker gre za večletno investicijo se bo
pogodba sklenila za zagotovljena sredstva v
letu 2003, za preostali del ponudbenega
zneska pa bo sklenjen aneks k pogodbi.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2003.
Občina Krško
Št. 351-03-52/2001
Ob-99148
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-100, faks
07/49-81-276.
3. (a) Obseg in opis gradnje: ureditev
pokopališča Brestanica.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti predložitve ponudbe za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora ponudbo oddati za celoto razpisanih del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: pokopališče Brestanica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela se bodo pričela po podpisu pogodbe in dokončala do konca leta 2004.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14,
Niko Somrak ali Romana Pečnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, če je predvidena
osebna predaja: vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, podračun
EZR: 01254-0100008120.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 9. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 9. 2003, ob 12.30 v sejni sobi
“D” Občine Krško.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po izstavljenih situacijah v
roku 90 dni od prejema situacije in v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba s solidarno odgovornostjo družbenikov.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, povezano z poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,
e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da v primeru, če skupna ponudbena
vrednost presega 50 mio SIT izkaže pravočasno poravnavanje svojih obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, kar dokaže s predložitvijo poročila
pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima
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ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je do datuma revizorjevega poročila, ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudb na podlagi tega javnega razpisa, poravnal vse svoje zapadle obveznosti
do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev,
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri,
h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev,
i) da ima za predmetno javno naročilo
proste kapacitete,
j) da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,
k) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
del,
l) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi,
m) da nudi 90-dnevni rok plačila,
n) da podpiše zahtevane izjave iz razpisne dokumentacije,
o) da predloži pogodbo o skupnem nastopanju, kadar zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, ter za podizvajalce in partnerje predložiti vse zahtevane dokumente iz razpisne
dokumentacije,
p) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: petdeset dni od odpiranja
ponudb; 20 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponujena cena 80%,
– reference 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ker gre za večletno investicijo se bo
pogodba sklenila za zagotovljena sredstva v
letu 2003, za preostali del ponudbenega
zneska pa bo sklenjen aneks k pogodbi.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2003.
Občina Krško
Št. 353-35/02
Ob-99150
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,
8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja kanalizacije Podzemelj – I. faza.
(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: Podzemelj pri Metliki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 22. 9. 2003,
dokončanje 10. 11. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Jože Caj-

nar ali Andreja Jakša 07/306-31-00, faks
07/363-74-02, vsak delovnik od 8. do 14.
ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovnik od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 15.000 SIT (DDV je v ceni), na
transakcijski račun: 01273-0100016016,
sklic 00-75728-71419942, pred dvigom
razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: najkasneje do 5.
9. 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg 24,
8330 Metlika. Ponudba mora biti označena
z: »Ne odpiraj – Ponudba za kanalizacijo
Podzemelj – I. faza«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 5. 9.
2003 ob 12. uri, v pisarni Občine Metlika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti (z DDV) in veljavnostjo 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
ostalo v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačeval izvršena dela v roku 60 dni
od prejema računa, ki je izdan na podlagi
potrjene situacije, ostalo 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): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom,
ostalo v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 9. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 90%,
– reference – 10%.
Podrobneje v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2003.
Občina Metlika
Št. 40/13/2003
Ob-99176
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prostorska preureditev in dozidava Knjižnice
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, v
ocenjeni vrednosti 150,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
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ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Slovenska Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2003-2005,
predvidena fazna izvedba.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Slovenska Bistrica, Občinska uprava, Oddelek
za družbene dejavnosti, Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica, Tanja Hrastnik in
Iva Soršak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka, od 10. do 12. ure, oziroma po telefonskem dogovoru (02/81-81-331).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
pri UJP št. 01313-0100009691.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 9. 2003 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, vložišče – II. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 9. 2003 ob 14. uri, sejna soba
Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
Slovenska Bistrica, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, v višini
10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna RS za leto 2003 in
2004.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupni
izvedbi naročila z opredelitvijo odgovornosti
posameznega ponudnika oziroma izvajalca.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: izjava iz tretjega odstavka 92. člena ZJN-1.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 11. 2003, 25. 9.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, garancijska doba, plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2003.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 1/2-2497/03
Ob-99181
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenske železnice d.d. PP infrastruktura,1506 Ljubljana,
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Kolodvorska
ulica
11,
telefaks
01/29-14-822, tel. 01/29-14-203.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
strehe postajnega poslopja Jesenice
(ponovljen razpis).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izvajalec del
mora poleg izvedbe del izdelati tudi PID
(projekt izvedenih del) ter varnostni načrt.
4. Kraj izvedbe: Postajno poslopje Jesenice – območje železniške postaje Jesenice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 4 mesece
po uvedbi v posel.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
osebi za dodatne informacije: Slovenske
železnice d.d., PP Infrastruktura, PE investicije 1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica 11,
Alenka Dervarič tel. 01/29-14-609, Simon
Kovačič, tel. 01/29-12-426, GSM
031/325-733.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno razpisno dokumnetacijo: vsak
delovni dan med 11. in 13. uro, od objave
razpisa do oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
25.000 SIT na transakcijski račun:
02923-0019346887, pri NLB, Ljubljana
sklic na številko 27 ali na glavni blagajni
Slovenskih železnic d.d. 1506 Ljubljana,
Kolodvorska ulica 11, soba 115, kjer tudi
dobijo potrdilo o plačilu. Ponudniki, ki so
dvignili dokumentacijo v prvi objavi lahko
brezplačno na zgornjem naslovu dvignejo
Knjigo 1, 2 in 3 razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., PP
Infrastruktura, PE investicije, 1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, soba 202 (tajništvo PE investicije).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 8. 2003 ob 13. uri, v prostorih
Slovenskih železnic d.d., 1506 Ljubljana,
Kolodvorska ulica 11.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančno zavarovanje za resnost ponudbe (garancija za resnost ponudbe) mora biti dano
v višini 3% ponudbene vrednosti v obliki
bančne garancije prvorazredne banke s sedežem v državi naročnika ali v tujini, ali v
drugi obliki – menica z menično izjavo, v
primeru, da ponudbena vrednost ne presega 50 milijonov SIT, skladno z določili 15.
člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118 z dne 30. 12. 2002) ter
zahtevami naročnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilo v roku 60 dni po potrditvi mesečnih situacij.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): samostojni ponudnik, skupina ponudnikov ali ponudnik s
podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. členu do 43. členu
Zakona o javnih naročilih:
(a) reference ponudnika:
– izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj treh
objektov, ki so po svoji naravi, zahtevnosti in
vrednosti (100% ponudbene cene) primerljivi z razpisanim delom, v zadnjih treh letih;
(b) finančna sposobnost ponudnika:
– poprečni letni promet ponudnika v zadnjih treh letih v višini najmanj ena in polkratne vrednosti javnega naročila,
– likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti najetja kredita v minimalni vrednosti prvih dveh mesečnih situacij.
Sredstva morebitnih podizvajalcev se ne
bodo upoštevala pri ugotavljanju ponudnikovega izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev. Sredstva partnerjev v skupnem nastopu pa se seštevajo, da se ugotovi skupna sposobnost izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev;
(c) rok dokončanja del ne more biti daljši od razpisanega.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od roka določenega za predložitev
ponudbe, predvideni datum odločitve 25.
8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: komisija bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in rangiranje ponudb po sistemu točkovanja od 0
do 100 točk. Komisija bo pri svojem delu
uporabljala merila, ki so podana v nadaljevanju:
Vplivnost v%
– višina ponudbene cene – 90%
Točkovanje se izvede na naslednji način
Fmin
Fi= ————————x 90
fi
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika v tem segmentu, ki je imel pravilno
ponudbo
fi – ponudbena vrednost i- tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
– usposobljenost strokovnega kadra –
10%
Ocenjuje se število redno zaposlenih
strokovnjakov gradbene smeri (najmanj inženir gradbeništva) in izpolnjenimi pogoji po
ZGO-1 za i-tega ponudnika in njegovih partnerjev oziroma podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila in imajo
ustrezne reference (navedeni v obrazcu št.
3.- kadrovska zmogljivost). V primeru, da
so navedeni več kot 3 strokovnjaki, se bo
upoštevalo Kmax enako 3.
ki
Ki = ————————x 10
Kmax
ki – število zaposlenih strokovnjakov i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo.

V primeru, da so navedeni več kot 3 strokovnjaki, se bo upoštevalo Ki enako 3.
Kmax – število zaposlenih strokovnjakov
najboljšega ponudnika v tem segmentu, ki
je imel pravilno ponudbo.
Skupna ocena ponudbe se izvede s seštevanjem točk po obeh merilih.
Ponudnik, ki zbere najvišje število točk
je najugodnejši.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 59 z dne
20. 6. 2003, Ob-96591.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Slovenske železnice d.d.
Št. 080-09-543
Ob-99186
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Naslov naročnika: Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, tel. 04/500-00-00,
faks 04/500-00-20, e-mail: uprava@obcina.zelezniki.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
fekalne kanalizacije Selca–Dolenja vas:
izvedba 3. faze (glavni vod Selnica).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo je oddano v paketu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje Občine Železniki, naselje Selca.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del je
22. 9. 2003, dokončanje del do 31. 10.
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Železniki, Češnjica 48, Železniki, II. nadstropje,
soba št. 25, kontaktna oseba Marko Demšar, univ. dipl. inž. geod., tel.
04/500-00-17.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po 5. 8. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni Občine Železniki, soba
št. 19, ali z virmanom na transakcijski račun
Občine Železniki, št. 01346-0100007492.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, katere bodo predložene najkasneje do 26. 8. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Železniki, Češnjica 48,
4228 Železniki, sprejemna pisarna, soba
št. 19.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v torek,
26. 8. 2003 ob 13. uri na naslovu Občina
Železniki, Češnjica 48, Železniki, sejna soba 16/II.
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 10% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
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čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. 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): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 19. 9. 2003; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 4. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Občina Železniki
Št. 351-03-4/03-15
Ob-99187
1. Naročnik: Občina Ravne na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Gačnikova pot 5,
2390 Ravne na Koroškem, 02/87-05-510.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
(adaptacija, rekonstrukcija in dozidava)
Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem. II. faza, gradbeno, obrtniška in instalacijska dela za
trakt “A” in komplet zunanja ureditev.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba na ključ za celoto.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
obvezna je ponudba po popisu. Variantna
ponudba je možna skladno s razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 10.
2003, predviden konec junija 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ravne
na Koroškem, kontaktna oseba je Branko
Kaker.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 8. 2003,
v času uradnih ur občine.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za razpisno dokumentacijo 20.000 SIT, št. računa:
01303-0100009987.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: veljavne bodo ponudbe, ki bodo prispele na naročnikov naslov do 5. 9. 2003, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 9. 2003, ob 13. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skladno z določili razpisnih pogojev v razpisni
dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z določili razpisnih pogojev 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): skladno z določili razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska najugodnješa ponudba, skladno z
določili razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: del investicije mora biti realiziran v
letošnjem proračunskem letu.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 68000-001/03
Ob-99188
1. Naročnik: Občina Cerkvenjak.
2. Naslov naročnika: Cerkvenjak 25,
2236 Cerkvenjak; tel. 02/729-57-00, faks
02/729-57-04, e-mail: obcina.cerkvenjak@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
prizidka in rekonstrukcija dvorane Kulturnega doma Cerkvenjak.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvidena oddaja po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne.
4. Kraj izvedbe: Cerkvenjak 25, Cerkvenjak.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum predvidenega začetka: 5. 9. 2003 in dokončanja 5.
12. 2003, oziroma čas izvedbe: 90 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Cerkvenjak; Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak;
tel. 02/729-57-00, faks 02/729-57-04. Za
dajanje vseh dodatnih informaci je odgovorna oseba: Darko Fras.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
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10.000 SIT (vključno z DDV), virmansko na
transakcijski račun: 01353-0100010641.
Na doklazilu o vplačilu mora biti navedena
davčna številka.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponedeljek, 25.
8. 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: ponedeljek, 25. 8. 2003 ob 12. uri,
na naslovu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili vzorca pogodbe in Zakona o
izvrševanju državnega proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila, ki mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: nobenih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 27. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Občina Cerkvenjak
Št. 110-1/03
Ob-99215
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
(a) Opis in obseg gradnje: ZO Maribor
III. etapa: Maribor, Erjavčeva – Proletarskih brigad: izgradnja glavne ceste 61-1,
odsek 245 od KM 1,800 do KM 2,760.
(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: Maribor, Erjavčeva –
Proletarskih brigad.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok za dokončanje vseh del je 18 mesecev po prejemu
obvestila inženirja, da lahko začne z deli.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno do-
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kumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Anton Ferlinc,
univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Ul. talcev 24, 2000 Maribor, tel.
02/60-59-971, faks 02/23-43-225.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 80.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 3. 9. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 3. 9.
2003 ob 11. uri v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
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 33,920.000 SIT in veljavnostjo najmanj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira iz lastnih sredstev DARS
d.d. in sofinanciranjem. Način plačevanja z
roki je določen v vzorcu pogodbe 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): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev o sprejemu ponudbe je 13. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 35 z dne
11. 4. 2003.
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 2607/03
Ob-99237
1. Naročnik: Komunala Trebnje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 9, 8210
Trebnje, tel. 07/348-12-60.
3. (a) Opis in obseg gradnje: poslovilni objekt Trebnje – dozidava in rekonstrukcija objekta – I. in II. faza.
(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: Ulica Talcev, Trebnje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
– samo informativno.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del takoj po podpisu pogodbe, dokončanje v letu
2005, po terminskem planu.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala
Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje
– kontaktna oseba Tone Gričar, inž. gr., tel.
07/348-12-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 12. ure
(po prehodni telefonski najavi).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcijski račun pri SKB banki d.d. Trebnje, št.
03153-1005330917 s pripisom »poslovilni
objekt Trebnje« – predložitev potrdila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 28.
8. 2003 ob 12.30 na naslovu Komunala
Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti naročniku bančno garancijo v višini 5% razpisne vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno 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): naročnik bo vsa
razpisna dela oddal enemu izvajalcu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih
mora predložiti ponudnik za dokazovanje
pogojev je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 180 dni od odpiranja ponudb. Odločitev
o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvidoma do 25. 9. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa so: ponujena cena,
reference in plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik ni dolžan oddati naročilo
ponudniku, ki ponudi najnižjo ceno. Najnižja ponudbena cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje
pravico določiti eventualno manjši obseg del
od razpisanega z oziroma na razpoložljiva
finančna sredstva ali odstopiti od podpisa
pogodbe. V nobenem primeru ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova. Naročnik si pridržuje pravico
naknadnih dogovorov z najugodnejšimi ponudniki.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2003.
Komunala Trebnje d.o.o.
Ob-99248
1. Naročnik: Občina Žužemberk.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 33,
8360 Žužemberk, tel. 07/388-51-80, faks
07/388-51-81, e-mail: dare.pucelj@zuzemberk.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: novogradnja podružnične osnovne šole s telovadnico in vrtcem na Dvoru pri Žužemberku.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predvidena je oddaja del v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne vključuje
izdelavo projektov.
4. Kraj izvedbe: Dvor pri Žužemberku.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del september 2003, dokončanje del avgust 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk,
Darko Pucelj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 3. 9. 2003,
vsak delavnik med 7. in 12. uro.
(c) znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, znesek se nakaže na transakcijski račun Občine Žužemberk, št. 01393-0100015568, sklicna številka: 00714100.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 4. 9. 2003,
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Žužemberk, Grajski trg
33, 8360 Žužemberk.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 9. 2003, ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Žužemberk.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5,000.000 SIT z veljavnostjo 90 dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki je določen v vzorcu po-
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godbe 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): skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je do
15. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 85 točk, reference 10 točk, plačilni pogoji 5 točk; podrobneje je obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Občina Žužemberk
Št. 640-00/034/03
Ob-99250
1. Naročnik: Občina Polzela.
2. Naslov naročnika: Občina Polzela,
Polzela
8,
3313
Polzela,
tel.
03/703-32-00, faks 03/703-32-23.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
podružnične osnovne šole Andraž –
gradbeno obrtniških in zaključnih del,
notranje instalacije s komunalnimi vodi
in zunanje ureditve.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni možna oddaja v sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje Občine Polzela, naselje Andraž.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek oktober
2003, dokončanje julij 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se lahko dvigne v tajništvu Občine Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela; kontaktna oseba za dodatne informacije: Eva
Lenko, tel. 03/703-32-13.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 6. 8. 2003
do 18. 8. 2003 vsak delavni dan v času
uradnih ur od 7.30 do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanskim
nalogom na transakcijski račun Občine Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, številka:
01373-0100004520, s pripisom »za razpisno dokumentacijo – izgradnja podružnične osnove šole Andraž«.
Priložena mora biti tudi odločba davčnega urada (davčna številka).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 8. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Polzela, Polzela 8,
3313 Polzela, z označbo na kuverti »ne odpiraj ponudba – izgradnja podružnične
osnove šole Andraž«, s številko objave javnega razpisa, na hrbtni strani pa mora biti
označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 8. 2003, v sejni sobi Občine
Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni pogoji glede financiranja in plačila so
detajlno opredeljeni 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): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po določbah razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 10. 2003; predviden datum odločitev o sprejemu ponudbe 31. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
bodo natančno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: najnižja ponujena cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si
pridržuje pravico določiti eventualno manjši
obseg del od razpisanega oziroma na razpoložljiva finančna sredstva, ali odstopiti od
podpisa pogodbe, pridržuje pa si tudi pravico, da dela ne odda nobenemu ponudniku.
V nobenem primeru ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Občina Polzela
Št. 436/03
Ob-99251
1. Naročnik: Občina Tržič.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 18,
4290 Tržič, tel. 04/597-15-21.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
dvigala v Zdravstvenem domu Tržič in
ureditev vhodnega dela v ambulanti za
nujno medicinsko pomoč v Zdravstvenem domu Tržič.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba obsega vse aktivnosti
in dela po sistemu “ključ v roke” ali pa po
sklopih:
– izgradnja dvigala,
– ureditev vhodnega dela v ambulanti za
nujno medicinsko pomoč.
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: razpis ne
vključuje izdelave projektov.
4. Kraj izvedbe: Tržič.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek je določen z dnem uveljavitve pogodbe, dokončanje pa do 31. 12. 2003 izgradnja dvigala in
1. 5. 2003 ureditev vhodnega dela v ambulanti za nujno medicinsko pomoč.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Tržič,
Trg svobode 18, 4290 Tržič, tel.
04/597-15-21, faks 04/597-15-13, Mateja
Malovrh.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave dalje med 8. in 14. uro vsak delavnik
razen ob petkih med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 42.000 SIT, nakazilo na
podračun
Občine
Tržič
številka
01331-0100006578 pri UJP s pripisom:
“Razpisna dokumentacija za Zdravstveni
dom Tržič”.
Ponudniki, ki so razpisno dokumentacijo dvignili že ob prvem razpisu, so oproščeni plačila ponovne kotizacije in jim omogočamo ponoven dvig popravljene razpisne
dokumentacije.
8. (a) Datum in ura do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 4. september 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič, ali oddati osebno v tajništvu
Občine Tržič v prvem nadstropju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. september 2003 ob 12. uri v mali
sejni sobi Občine Tržič, prvo nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določila Zakona o izvrševanju proračuna RS za
leto 2003 in 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02).
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): skupina izvajalcev je dolžna predložiti pravni
akt o skupni izvedbi naročila, v katerem
mora biti natančno opredeljena odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference ponudnika in garancijski rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Občina Tržič
Št. 352-07-03/2003
Ob-99268
1. Naročnik: Občina Šentjernej.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva c. 5,
8310 Šentjernej, tel. 07/393-35-60, telefaks 07/393-35-77.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
primarne kanalizacije Šentjernej – kanal 1, na odseku od J1 do J45.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Šentjernej.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela se bodo
pričela v oktobru in trajala 4 mesece po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej, Milan Jakše.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 1. 8. 2003
do 5. 9. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame z dokazilom o plačilu le-te, v znesku 10.000 SIT, na EZR pri
Banki Slovenije, št.: 01319-0100015314.
Namen nakazila: razpisna dokumentacija
za kanal 1.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 9. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentjernej, Trubarjeva
cesta 5, 8310 Šentjernej.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 9. 2003 ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Šentjernej, Trubarjeva c. 5, 8310
Šentjernej.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevana je bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti del, ki
znašajo 52 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji plačevanja in roki so določeni v pogodbi, ki je del obvezne vsebine 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): pravni akt o skupni izvedbi naročila z natančno
opredelitvijo odgovornosti posameznega
izvajalca.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik je moral, v zadnjih petih letih, kot glavni izvajalec, pravo-
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časno in kvalitetno izvesti vsaj tri gradnje, ki
po naravi in obsegu ustrezajo razpisanim
delom.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma njene predložitve. Sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika bo sprejet v osmih dneh po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kolikor naročnik ne bo prejel nobene ponudbe, oziroma bodo pridobljene ponudbe nepravilne in nesprejemljive bo, v
skladu z 20. členom ZJN-1, izvedel postopek s pogajanji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2003.
Občina Šentjernej
Št. 351-429/2003
Ob-99269
1. Naročnik: Občina Ajdovščina in Krajevna skupnost Vrtovin.
2. Naslov naročnika: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, telefaks
05/365-91-33, tel. 05/365-91-34, KS Vrtovin, Vrtovin 78a, Črniče.
3. (a) Opis in obseg gradnje: novogradnja večnamenskega objekta ob podružnični šoli v Vrtovinu – 1. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Vrtovin.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta po popisu in varianta na ključ.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september
2003-december 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na enotni zakladniški podračun pri Upravi Republike
Slovenije
za
javna
plačila
št.
01201-0100014597.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, 5270 Ajdovščina (na vložišče).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 8. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 3% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo bo izvršeno v 60 dneh po prejetju situacije, skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v ponudbeni
dokumentaciji mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 30. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2003.
Občina Ajdovščina
Št. 1
Ob-99294
1. Naročnik: Petra Commerce d.o.o.,
PE Consulting.
2. Naslov naročnika: Petra commerce
d.o.o., PE Consulting, Ul. Žalskega tabora
1, 3310 Žalec, tel. 03/71-00-470, faks
03/71-00-471.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
hleva za govejo živino z zunanjo ureditvijo.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: kompletna ponudba.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Kropa 13, 3342 Gornji
grad.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 20. 9.
2003 in rok izvedbe 30. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Petra Commerce d.o.o., PE Consulting, tel.
03/710-04-70, Tomažič Andrej.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 30. 8. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na TRR
05100-8000083994 pri A banki d.d., Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 4. 9. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Petra Commerce d.o.o., PE
Consulting, Ul. Žalskega tabora 1, Žalec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 9. 2003, ob 10. uri na sedežu
podjetja Perta Commerce d.o.o., PE Consulting, Ul. Žalskega tabora 1, Žalec.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
od vrednosti ponudbe.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik, plačilo bo v skladu z
izbrano ponudbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba bo
podpisana samo z enim izvajalcem.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: splošni pogoji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 10. 2003. Odločitev o sprejemu
ponudbe bo predvidoma 18. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok in plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: po potrebi.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Petra Commerce d.o.o., PE
Consulting
Ob-99300
1. Naročnik: Občina Trebnje, Goliev trg
5, 8210 Trebnje.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 5, 8210
Trebnje,
tel.
07/348-11-00,
faks
348-11-31.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija-nadomestni most čez reko Mirno na LC 425411 Martinja vas-Hrastovica.
(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: Hrastovica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne rešitve niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del
predvidoma september 2003, rok izvedbe
del 270 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, Občinska
uprava, dodatne informacije Stanko Gojkovič, tel. 07/348-11-37 ali Bregar Drago,
tel. 348-11-10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v višini 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na transakcijski podračun Občine Trebnje št. 01330-0100016133,
sklic na 713000011100.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 8. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje.

Št.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 8. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah Zakona o izvrševanju proračuna, v roku 60 dni od dneva
prejema situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v v
navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 90 dni, rok za odločitev o sprejemu
ponudbe je predvidoma 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: investitor si pridržuje pravico do
spremembe dinamike izvedbe del, oziroma
plačila, glede na zagotovljena-razpoložljiva
proračunska sredstva.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2003.
Občina Trebnje

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Popravek
Ob-99178
V javnem razpisu za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za čiščenje prostorov CZOPD, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 53-54 z dne 6. 6. 2003,
Ob-95272, se popravi 17. točka tako, da
se pravilno glasi:
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevana navedena merila z ocenami:
1. cena
ocena: 15 – najnižja cena,
ocena: 12 – od 101 do 105% najnižje
cene,
ocena: 9 – od 106 do 110% najnižje
cene,
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ocena: 6 – od 111 do 120% najnižje
cene,
ocena: 3 – od 121 do 130% najnižje
cene,
ocena: 0 – več kot 131% najnižje cene;
2. reference za čiščenje v primerljivih
zdravstvenih ustanovah v zadnjih treh letih,
kjer se že uporablja ponujena tehnologija
čiščenja
ocena: 6 – zelo dobra referenčna lista
(nad 6 referenčnih poslov),
ocena: 4 – dobra referenčna lista (nad 4
do 6 referenčnih poslov),
ocena: 2 – solidna referenčna lista (od
2 do 4 referenčnih poslov),
ocena: 0 – skromna referenčna lista
(pod 2 referenčna posla).
Za primerljivo zdravstveno ustanovo šteje zdravstvena organizacija, ki opravlja tudi
hospitalno dejavnost.
Razlaga: v dokumentaciji sta postavljeni
2 merili. Vsaka prispela in popolna ponudba bo ocenjena upoštevajoč le ti dve merili.
Končni seštevek točk bo ocena posamezne ponudbe.
Maksimalno število točk za posamezno
ponudbo je 21,0.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
zbere enako število točk, bo izbran ponudnik z najnižjo ceno.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 400-01-13/2003
Ob-99108
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: kartiranje negozdnih habitatnih tipov po treh sklopih.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno naročilo se oddaja po naslednjih
sklopih:
1. sklop: Pivka – vzhod,
2. sklop: Ribniška dolina,
3. sklop: Spodnja Sava.
Ponudnik lahko poda ponudbo za enega
ali več sklopov.
5. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na terenu in na sedežu izbranega ponudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
1. sklop: Pivka – vzhod – do 30. 9.
2004,
2. sklop: Ribniška dolina – do 30. 9.
2004,
3. sklop: Spodnja Sava: do 30. 3. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, Ljubljana, Vojkova 1b, Sabina Hajrič, univ. dipl. prav., tel.
01/478-44-38.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan, v petek do 14.30.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
Vojkova 1b, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 8. 2003, ob 14. uri, MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, sejna soba v IV. nadstropju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom
za določen sklop. Ponudnik mora predložiti
sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel neporavnanih obveznosti več kot 20
dni,
– da veljavnost (opcija) ponudbe ni krajša od 120 dni od datuma odpiranja ponudb,
– da razpolaga z ustrezno opremo za
izvedbo javnega naročila,
– da zagotovi ustreznost izobrazbe odgovornega nosilca naloge in članov projektne skupine ter predloži ustrezna dokazila,
– da izkaže, da ima ustrezne reference
(za obdobje zadnjih petih dopolnjenih in tekočega leta) na področju kartiranja habitatnih tipov površine najmanj 30 km2, po metodi, ki je podana v projektnih nalogah in je
enaka za vse tri sklope,
– da skupni obseg ur neposrednega dela podizvajalcev v projektni skupini ne presega polovice ur celotne projektne skupine.
Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh pogojev so podrobneje navedena v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, kot
je navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 26. 12. 2003, predvideni datum odločitve je 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
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17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena za posamezen sklop.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Agencija RS za okolje
Št. 2908
Ob-99139
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: varovanje (fizično in požarno) in opravljanje receptorske službe v skladišču naftnih derivatov
Ortnek (1B/23).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Skladišče naftnih derivatov Ortnek.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 3 leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Zavoda RS za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana,
ob predložitvi potrdila o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije, na katerem morajo biti navedeni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, davčna št., tel. in faks).
Kontaktni osebi: Škerjanc Vanda, (tel.
01/589-73-17), Bojan Strašek, (tel.
01/589-73-82).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključno z
DDV), z virmanom na TR Zavoda št.
01100-6030230073, s pripisom »fizično
varovanje – ND Ortnek«.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 8. 2003 ob 9. uri v prostorih
Zavoda RS za blagovne rezerve, Dunajska
106, Ljubljana – 7. nadstropje – sejna soba.
11. Navedba financiranja zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno 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): skupna pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebne dejavnosti: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zahtevajo te vrste storitve: razvidno iz razpisne dokumentacije.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
150 dni od dneva odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je druga polovica julija 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 55 točk, kadri in tehnična
opremljenost 30 točk in potrjene reference
15 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
je 20 mio SIT+DDV na leto; pogodba se
sklepa za obdobje treh let.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2003.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 66
Ob-99143
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: opravljanje nalog zdravstvenega varstva delavcev Pošte Slovenije, d.o.o. za dobo treh let –
kat. I.B – 25.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da.
5. Kraj izvedbe: območja PE Celje, Koper, Kranj, Poštni logistični center Ljubljana, Ljubljana, Novo mesto, uprava družbe,
Nova Gorica, Murska Sobota, Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe, trajanje: 3 leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za investicije in nabavo,
Alenka Mihurko, tel. 02/449-23-05; elektronski naslov: alenka.mihurko@posta.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
2.000
na
TRR
90672-0000040025, sklicevanje na št. 00
0000-17. Pri pošiljaju razpisne dokumentacije po pošti prosimo, da posredujete kopijo plačila, skupaj z vašim točnim naslovom
in davčno številko na faks 02/449-23-79
za go. Mihurko.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje: 26. 8. 2003 ob 10. uri v
prosotorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, v Mariboru.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora biti registriran
pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa; proti ponudniku
ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, 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 prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ponudnik mora predloži lastno
izjavo, s katero potrjuje svojo nekaznovanost;
ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v RS; ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja
ni smel imeti blokiran svoj račun več kot 10
dni (skupaj s partnerji); dela iz razpisne dokumentacije lahko opravlja: javni zdravstveni
zavod ali pravna ali fizična oseba s koncesijo
za opravljanje dejavnosti v mreži zdravstvene
službe, v skladu z zdravstvenimi predpisi (21.
člen ZVZD); ponudnik mora zagotavljati izvajanje pregledov na območju sedeža PE za
katero se prijavlja; ponudnik mora ponuditi
vse storitve za vse skupine delavcev v posameznih PE za sklop, na katerega se prijavlja;
ponudba mora biti veljavna najmanj 75 dni
od dneva odpiranja ponudb.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ZVZD.
(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: 75 dni po odpiranju
ponudb; 10. 9. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
90%, popust 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 95
Ob-99146
1. Naročnik: Snaga, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 ljubljana, telefaks 01/477-97-13, tel.
01/477-96-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izbira delodajalca, ki bo naročniku posredoval in zagotavljal delovno silo za izvajanje del na
ročnem čiščenju javnih površin, na odlagališču komunalnih odpadkov in odvozu komunalnih odpadkov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: do konca leta
2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn, soba številka 114, tel.
01/477-96-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame med 8. in
12. uro, oziroma po predhodni najavi kontaktni osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in davčno številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača na transakcijski račun pri Novi
Ljubljanski
banki
d.d.
številka
02924-0020286671, oziroma na blagajni
Snaga, d.o.o. na Povšetovi 6 v Ljubljani, s
pripisom JR S3/03.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 8. 9. 2003 do 12. ure. Ponudbe morajo
biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
izvajanje ročnih del – JR S3/03”. Ovitek
ponudbe mora biti zaprt tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da še ni
bil odpiran.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja
Marjeta Bambič, soba številka 118, I. nadstropje,
tel.
01/477-96-20,
faks
01/477-97-13.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 9.
2003 ob 9. uri v sejni sobi številka 200,
II. nadstropje, na naslovu Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana. Na odpiranju
ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki
ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja
pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik
mora poleg ponudbe priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini najmanj
500.000 SIT na priloženem obrazcu kot varščino, da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod pogoji tega razpisa
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 štelo, da je od
ponudbe odstopil, naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. Bančna
garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po
podpisu pogodbe in po predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za resnost ponudbe po podpisu pogodbe
z izbranim ponudnikom.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je določen
za javno odpiranje ponudb. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo naročnik z obvestilom obvestil vse ponudnike v najkrajšem
možnem času po javnem odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
efektivne ure brez davka 70 točk, plačilni
pogoji 10 točk, dodatne zahteve 15 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefonsko 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. Sestanka s ponudniki ne bo. Skrajni rok, do katerega lahko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in
javnim razpisom, je 5 dni pred rokom za
oddajo ponudbe. Odgovori, pomembni za
vse kandidate, bodo poslani na naslove
vseh kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno
dokumentacijo.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Snaga, d.o.o., Ljubljana
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Št. 13-003/02
Ob-99190
1. Naročnik: Področna enota Informacijski center za Zavod za zdravsteno zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna
enota Informacijski center, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: nadgradnja najetih vodov omrežja za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po specifikaciji razpisne dokumentacije. Telekomunikacijske storitve po 5. točki Priloge 1A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: sedež naročnika in ostale lokacije naročnika, navedene v razpisni
dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
dovoljena je osnovna ponudba in ena varianta posameznega ponudnika.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek v novembru 2003, končanje v letu 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center, Janez Škufca, tel. 01/30-77-361, e-mail: janez.skufca@zzzs.si in Nina Derenda, tel.
01/30-77-329,
e-mail:
nina.derenda@zzzs.si, faks 01/23-12-667 (na oba naslova).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
po tej objavi od 10. do 13. ure, v tajništvu
naročnika, soba 345/III ali z zahtevkom po
elektronski pošti oziroma s pisnim zahtevkom po pošti ali faksu (do roka predložitve
ponudb). Zaželjen dvig razpisne dokumentacije v elektronski obliki, v elektronskem
zahtevku obvezno navedite naslov navadne
pošte.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
v tajništvo naročnika, soba 345/III. Dovoljena je poštna ali osebna dostava, ponudba poslana po pošti mora do datuma in ure
prispeti v tajništvo naročnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 8. 2003 ob 12.30, sejna soba
naročnika, 342/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevane so nepreklicne bančne garancije za
resnost ponudbe in bančna garancija za dobro izvedbo posla po zahtevah razpisne dokumentacije in bančna garancija za dobro
izvedbo vzdrževanja.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
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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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– izveden posel v vrednosti najmanj
25,000.000 SIT v preteklem letu za storitve, ki so predmet razpisa;
– plačilni rok 45 dni;
– razmerje med povprečno bruto mesečno plačo na zaposlenega in povprečno
bruto mesečno plačo v RS za leto 2002 ne
sme biti manj kot 0,80;
– dobava storitev natančno po zahtevah
razpisne dokumentacije. Naročnik si pridržuje pravico razlage specifikacije oziroma
razpisne dokumentacije.
Ostali pogoji v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati do 15. 11. 2003, predvideni datum odločitve je sredina spetembra 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: ocena
= cena /(1 + vsota vseh meril v%),
kjer so cena in merili:
– cena = vsota priključnin + 24 x mesečna najemnina Faza 1 + 48 x mesečna
najemnina Faza 2 + 48 x mesečna najemnina Faza 3 + 24 x mesečna najemnina
Faza 4,
– merilo 1: zagotovitev priključkov na lokaciji:
2% pravočasna zagotovitev vseh priključkov,
1% pravočasna zagotovitev 90% priključkov,
0% pravočasna zagotovitev 80% priključkov;
– merilo 2: izvedba MPLS za ADSL priključke:
0,01% za vsako izpostavo ZZZS,
0,002% za vsak SST.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Področna enota Informacijski center
Ob-99192
1. Naročnik: Osnovna šola Prežihovega
Voranca Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta Toneta Tomšiča 5, Jesenice, telefaks 04/586-31-74,
tel. 04/581-15-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B

zakona o javnih naročilih: priprava šolske prehrane.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: šolska kuhinja Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka: od 15.
9. 2003 do 30. 6. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice, dodatne informacije daje ravnateljica.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak dan, v
času od 8. do 12. ure, od dneva objave
javnega razpisa dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV vključen)
je potrebno virmansko nakazati na račun št.
01241-6030654135, sklic na račun
002468, sočasno je potrebno posredovati
tudi potrdilo o davčni številki.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do dne 26. 8. 2003, do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Prežihovega Voranca, Cesta Toneta Tomšiča 5, Jesenice.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 8. 2003, ob 12.30, v prostorih
Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: resnost ponudbe se zavaruje z lastno bianco
menico, v višini 10% od ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
mesečnih računov v 30 dneh po prejemu.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ni predpisana.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dne 3. 11. 2003; predvideni datum odločitve naročnika je 28. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, reference 20% (od tega 10% reference s področja priprave šolske prehrane in
10% ostale reference).

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Jesenice
Št. 110-1/03
Ob-99216
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava projektne dokumentacije za idejni projekt
za odsek AC Lešnica–Kronovo.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC Lešnica–Kronovo.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok izvedbe projektne dokumentacije idejnega projekta je
5 mesecev od podpisa pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Branka Dervarič, univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
tel. 01/30-68-229, faks 01/30-68-224.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma
z
virmanom
na
TRR
št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 4. 9. 2003 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 4. 9.
2003 ob 11. uri na naslovu DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
sejna soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak

ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 4,500.000 SIT in veljavnostjo najmanj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev o sprejemu ponudbe je 14. 10. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena (maks. 60 točk)
ponudbena cena do vključno 100 mio
SIT – 60 točk;
ponudbene cene nad 100 mio SIT do
vključno 150 mio SIT– 60-0 točk (v linearnem razmerju);
ponudbena cena nad 150 mio SIT nesprejemljiva;
2. rok izvedbe idejnega projekta (maks.
40 točk); zahtevan rok je 150 dni
izdelava idejnega projekta v zahtevanem
roku – 0 točk
do vključno 30% krajši rok od zahtevanega – 0–40 točk (v linearnem razmerju)
nad 30% krajši rok od zahtevanega – 40
točk.
Ponudba lahko prejme maks. 100 točk.
V primeru enakega števila točk, bo kot najugodnejša izbrana ponudba z nižjo ponudbeno ceno.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: prvi razpis je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 35 z dne 11. 4. 2003.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-99217
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: AC Beltinci–
Pince, pododsek Lendava–Pince; zemljiškokatastrska nova izmera.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC Beltinci–Pince, pododsek Lendava–Pince.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok za oddajo
elaborata zemljiškokatastrske nove izmere
je 4 mesece po podpisu pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Metka Pavčič,
univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Cesta talcev 24, 2000 Maribor, tel.
02/23-43-215, faks 02/23-43-225.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
oziroma z virmanom na TRR št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 4. 9. 2003 do 12.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 4. 9.
2003 ob 13. uri na naslovu DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
sejna soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5,400.000 SIT in veljavnostjo najmanj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev o sprejemu ponudbe je 14. 10. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor ponudnika je najnižja cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 26811-3/2003-0202
Ob-99231
1. Naročnik: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: idejni projekt II.
faze modernizacije proge Divača-Koper,
ki je kot osnova sintezne študije.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: področje javne železniške infrastrukture na območju Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 5 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: vložišče, Vihar
Alenka.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na TRR
001100-6000002642, sklicevanje na št.
26811-1-01.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 8. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javna agencija za železniški
promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor;
vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 25.
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8. 2003 ob 10. uri na naslovu Javna agencija za železniški promet, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor v sejni sobi.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančno zavarovanje za resnost ponudbe (garancija za resnost ponudbe) mora biti dano
v višini 3% vrednosti javnega naročila. Garancija za resnost ponudbe je lahko dana v
obliki bančne garancije prvorazredne banke s sedežem v državi naročnika ali v tujini,
ali v drugi obliki, skladno z zakonskimi določili in zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe
kot obvezni vsebini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj treh
idejnih projektov večjih objektov s področja
javne železniške infrastrukture, kot glavni izvajalec, v zadnjih petih letih,
– zagotoviti ustrezne strokovnjake, ki izpolnjujejo pogoje določene v Zakonu o graditvi objektov in so potrebni za izvedbo javnega naročila, venadar najmanj tri strokovnjake z najmanj univerzitetno izobrazbo s
področja projektiranja tirnih naprav, dveh
strokovnjakov z najmanj visokošolsko izobrazbo s področja projektiranja EVM, SNEV
in zunanje razsvetljave, enega strokovnjaka
z najmanj visokošolsko izobrazbo s področja geodezije, enega strokovanjaka z najmanj visokošolsko izobrazbo s področja geologije in enega strokovnjaka z najmanj visokošolsko izobrazbo s področja projektiranja SV in TK naprav,
– ustrezna finančna sposobnost ponudnika:
– poprečni letni promet ponudnika v
zadnjih treh letih v višini najmanj ena in polkratne vrednosti javnega naročila, z DDV,
– likvidna sredstva ali prikaz možnosti
najetja kredita v minimalni vrednosti prvih
dveh mesečnih situacij,
– sredstva morebitnih podizvajalcev
se ne bodo upoštevala pri ugotavljanju ponudnikovega izpolnjevanja zgoraj navedenih
pogojev. Sredstva partnerjev v skupnem nastopu pa se seštevajo, da se ugotovi skupna sposobnost izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev,
– rok dokončanja del ne more biti daljši
od razpisanega.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Ur.
l. RS, št. 110/02); Zakon o železniškem
prometu ZZelP UPB1 (Ur. l. RS, št. 14/03);

Zakon o varnosti v železniškem prometu
ZVZP (Ur. l. RS, št. 85/00); Nacionalni program razvoja Slovenske železniške infrastrukture NPRSZI (Ur. l. RS, št. 13/96).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od roka določenega za predložitev
ponudbe, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 5. 9. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: 50% cena, 30% ustrezna kvalifikacijska struktura in
20% rok.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Rajko Satler, tel. 02/234-14-42.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št.
57-59/03, Ob-96208.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 641-02/03-2
Ob-99249
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 23,
5213 Kanal, tel. 05/398-12-00, faks
05/398-12-23, e. naslov: obcina.kanal@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: opravljanje
prevozov otrok v Osnovno šolo Deskle
in Osnovno šolo Kanal.
Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
skupno ali posamično.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Kanal
ob Soči, šolska okoliša OŠ Deskle in OŠ
Kanal.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2003
do 30. 6. 2004.
(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Kanal
ob
Soči,
Lora
Zimic
Mugerli,
05/398-12-25.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 25. 8. 2003
do 9. ure – ponedeljek, sreda, petek od 8.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT na transakcijski
račun Občine Kanal ob Soči, št.
01244-0100014236, s pripisom razpis prevozi.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 25. 8. 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal. Ponudbe morajo biti
oddane v zaprtih ovojnicah in označene z
oznako “Ne odpiraj, javni razpis – ponudba
za šolske prevoze”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 8. 2003 ob 9.30, Občina Kanal
ob soči, Trg svobode 23, v sejni sobi.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo opravljene storitve plačeval mesečno, skladno s predpisi o izvrševanju proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisano dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba 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 storitve: Zakon o javnih naročilih (Uradni list
RS, št. 39/00, 102/00), Odredba o obvezni vsebini razpisane in ponudbene dokumentacije (Uradni list RS, št. 33/97,
63/97, 84/99, 110/02), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02), Zakon o
izvrševanju proračuna RS (Uradni list RS,
št. 118/02), Zakon o prevozih v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 59/01), Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok (Uradni list RS, št. 78/99, 58/00),
Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih
pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil (Uradni list RS, št. 63/02).
(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 45 dni po odpiranju ponudb, datum odločitve o sprejemu ponudbe: 26. 8.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, tehnična opremljenost 30%, reference 10%, druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik v okviru že določenih cen 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Jožef Kralj, tel. 05/398-12-00.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Občina Kanal ob Soči
Št. 90105-10/2003-4
Ob-99297
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: nakup in namestitev programske opreme za podporo in delovanje omrežja permanentnih
postaj GPS (27. točka Priloge 1 B – druge
storitve).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek je takoj
po uveljavitvi pogodb, rok dokončnega prevzema oziroma dokončanja pa je 31. 1.
2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za finančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel. 01/478-49-27, soba P10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
8. 9. 2003 do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo. Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je
4.000
SIT
–
podračun
EZR
01100-1000616337, model 11, sklic na št.
25127-7141998-99001003, ali pa brezplačno na spletnih straneh Geodetske uprave Republike Slovenije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 9. 2003 do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan, soba P10.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 9. 2003 ob 10. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če je
ponudbena cena, za katero se prijavlja ponudnik presega 5,000.000 SIT in je manjša od 30,000.000 SIT, priloži ponudnik
zavarovanje resnosti ponudbe v obliki bianco menice v višini 5% od ponujene cene,
skupaj z pooblastilom za njeno izpolnitev.
Veljavnost zavarovanja resnosti ponudbe je
8. 10. 2003.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo 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): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: primerna usposobljenost
ponudnika za navedena dela.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da (v
skladu z obrazci iz razpisne dokumentacije).
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 8. 10. 2003, naročnik bo sprejel odločitev o izbiri predvidoma do 20. 9. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Oddelek za osnovni geodetski sistem (Helena Trajkovska), tel. 200-29-37.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2003.
Geodetska uprava Republike
Slovenije
Su 36-3/2003
Ob-99303
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Tavčarjeva 9, Ljubljana, tel. 231-26-84, telefaks 23-03-051.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitev fizičnega
varovanja z receptorskimi deli sodnih
objektov ljubljanskega sodnega okrožja
(23. točka – priloga I B).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja javnega naročila po sklopih ni
predvidena.
5. Kraj izvedbe: poslopja Okrožnega in
Okrajnega sodišča v Ljubljani ter okrajnih
sodišč v Trbovljah, Kočevju, Domžalah, Grosupljem, Kamniku, Litiji, Cerknici in na Vrhniki.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba z izbranim ponudnikom bo sklenjena do konca
proračunskega leta 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Okrožno sodišče v Ljubljani – Urad predsednika, Tavčarjeva 9, Ljubljana, kontaktna oseba Tina Brecelj Štorman, tel. 231-26-84.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame ob delovnikih
med 8. in 12. uro v uradu predsednika
Okrožnega sodišča v Ljubljani. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in davčno številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
transakcijski račun št. 01100-6370421877.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 9. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Okrožno sodišče v Ljubljani,
Tavčarjeva 9, Ljubljana, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 9. 2003 ob 11. uri, Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, konferenčna
dvorana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti naročila, z veljavnostjo do 13. 10.
2003.
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo storitev, ki je predmet razpisa, plačal
v 30 dneh po prejemu računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da, ponudnik mora biti član Zbornice
za zasebno varovanje.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 3. 10. 2003 in 8. 9.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba (cena, reference, ISO certifikat).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: kadrovska sposobnost ponudnika –
ponudnik mora zagotavljati najmanj 102 varnostni osebi za opravljanje storitve.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Ob-99330
1. Naročnik: Občina Pivka.
2. Naslov naročnika: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, tel.
05/72-10-100, faks 05/72-10-102.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: oddaja koncesije
za izvajanje gospodarske javne službe
urejanja javnih zelenih površin v Občini
Pivka.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: koncesija se odda za
zelene površine, ki so v lasti Občine Pivka
in se nahajajo na območju naselja Pivka ter
ob glavni cesti 1. reda.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: Občina Pivka bo
oddala koncesijo za obdobje 4 let od podpisa koncesijske pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od objave
razpisa dalje na naslovu Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka. Kontaktni
osebi sta: direktor občinske uprave Janko
Boštjančič in svetovalka za komunalno in-
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špekcijo in nepremičnine Emanuela Lenarčič.
Dodatna pojasnila in informacije lahko
kandidati zahtevajo le pisno na naslov Občine Pivka oziroma po elektronski pošti na
naslov: obcina@pivka.si, vključno do 5 dni
pred rokom za oddajo kandidature.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek in petek od
8. do 11. ure ter sreda od 8. do 11. ter od
14. do 16. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred pridobitvijo razpisne
dokumentacije je kandidat dolžan poravnati
stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT. Znesek se nakaže na račun Občine Pivka, št.
01291-0100016298, s pripisom: Razpisna
dokumentacija – Zelene površine.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe bo občina sprejemala do četrtka, 18. septembra
2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, s pripisom: Javni razpis
– Ne odpiraj, Oddaja koncesije za urejanje
javnih zelenih površin, z navedbo številke
objave tega javnega razpisa. Kuverte morajo biti zapečatene in na hrbtni strani opremljene z naslovom pošiljatelja. Celotna kandidaturna dokumentacija mora biti speta z vrvico, pri čemer morata biti konca vrvice zapečatena.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: četrtek, 18. 9. 2003 ob 13. uri v
sejni sobi Občine Pivka.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudb: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT mora
biti v veljavi 30 dni po izteku razpisnega
roka. Ocenjena vrednost javnega naročila
za čas trajanja koncesije je 20,000.000
SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje za določila v predpisih: naročnik bo račune plačal na podlagi predhodno
potrjene mesečne situacije v roku 60 dni
po potrditvi.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati tudi pogoje, določene v 4. členu Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne
službe urejanja javnih zelenih površin v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 37/03).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 23/93 in 30/98), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/98 in 22/00), Zakon o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00),

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 11/96), Odlok
o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih zelenih
površin v Občini Pivka (Uradni list RS, št.
37/03).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba: 1. 11. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) ponudbena cena: do 90 točk,
b) reference ponudnika, strokovna in organizacijska usposobljenost: do 6 točk,
c) rok plačila: do 4 točke.
18. Morebitne druge informacije o
naročilu: o odločitvi bodo kandidati obveščeni pisno v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2003.
Občina Pivka

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Št. 1/2003
Ob-99080
1. Naročnik: Osnovna šola Vrhovci.
2. Naslov naročnika: Cesta na Bokalce
1, 1125 Ljubljana, tel. 01/423-03-70, faks
01/256-74-65, e-mail: o-vrhovci.lj@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– ribe in konzervirane ribe,
– jajca,
– sveža zelenjava in suhe stročnice,
– zamrznjena in konzervirana zelenjava,
– sadje,
– konzervirano sadje,
– sadni sokovi,
– žita, mlevski izdelki in testenine,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– kruh in pekovsko pecivo,
– slaščičarski izdelki,
– ostalo prehrambeno blago,
– perutnina in perutninski izdelki.
(b) Kraj dobave: Osnovna šola Vrhovci,
Cesta na Bokalce 1, Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 24 mesecev.
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5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Osnovna šola Vrhovci, Cesta na Bokalce 1, 1125 Ljubljana
(tajništvo šole).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 11. avgusta
2003 do 14. avgusta 2003, do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na TRR Osnovna
šola
Vrhovci
pri
UJP
št.
01261-6030665280.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 26. avgust 2003, do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Osnovna šola Vrhovci, Cesta na
Bokalce 1, 1125 Ljubljana.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
za priznanje sposobnosti (41. do 43. člen
ZJN), pogoji določeni z razpisno dokumentacijo (rok dobave, rok plačila, odzivni čas,
kontrola kvalitete, menica) in ponujena cena za skupino blaga.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev do 26. avgusta 2003 do
10. ure.
12. Merila za ocenitev ponudb: izpolnjevanje pogojev po 41. do 43. člen ZJN
ter pogojev določenih z razpisno dokumentacijo (rok dobave, rok plačila, odzivni čas,
kontrola kvalitete, menica) in ponujena cena za skupino blaga.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena
letna pogodba za objavo posameznih skupin blaga.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 69 z dne
2. 8. 2002, Ob-75299.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 7. 2003.
Osnovna šola Vrhovci
Št. 01/2003
Ob-99141
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1101 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: strokovna literatura in tuje strokovne revije.
(b) Kraj dobave: sedež naročnika, Kardeljeva ploščad 17, 1101 Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 10.
2003 do 1. 10. 2006.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: za razpisno dokumentacijo: recepcija Ekonomske fakultete, Kardeljeva ploščad 17, 1101 Ljubljana,
tel. 01/58-92-400; za dodatne informacije: Ekonomska fakulteta, Irena Otrin, tel.
01/58-92-600, faks 01/58-92-698, e-mail: irena.otrin@uni-lj.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 25.
8. 2003 ob delavnikih od 8. do 14. ure
oziroma po naročilu po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena 10.000 SIT, plačilo z
virmanom na transakcijski račun naročnika:
01100-6030708574 z oznako 01101.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: /
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: tajništvo Ekonomske fakultete –
strokovni delavki za javna naročila, Kardeljeva ploščad 17, 1101 Ljubljana ali po pošti
na naslov naročnika.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot jih bodo ponudili ponudniki, katerim se prizna usposobljenost.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 1. 9. 2003 ob 12. uri, odpiranje ponudb 1. 9. 2003 ob 12.30.
12. Merila za ocenitev ponudb: redna,
kompletna in stalna dobava strokovnih revij
in literature; marža oziroma kočna cena; zagotavljanje dostopa do vsebine revij.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta
Št. 01.4-84/4-03
Ob-99194
1. Naročnik: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 23-25,
2250 Ptuj.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica dr.
Jožeta Potrča Ptuj.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:
A) mleko in mlečni izdelki,
B) sadje in zelenjava,
C) kruh in pekovsko pecivo,
D) mlevski izdelki in testenine,
E) jajca,
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F) meso, ribe in izdelki iz mesa,
G) zmrznjena živila,
H) splošno prehrambeno blago.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: po podpisu
pogodbe, stalne sukcesivne dobave na
podlagi sprotnih naročil naročnika v obdobju 3 let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva
23-25, 2250 Ptuj, Ema Flajšman, dodatne
informacije samo pisno.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
po predhodnem telefonskem dogovoru.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT negotovinsko na
TR št. 01100-6030278670 s pripisom
JR-Živila (pripisati davčno številko).
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 22. 8. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica dr.Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bianco menica v višini 10% razpisane vrednosti,
nad vrednostjo 25,000.000 SIT pa bančna
garancija v višini 500.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60
dnevni plačilni rok z 0,05% cassa sconta
dnevno.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti; kmet mora imeti potrdilo
o statusu kmeta;
2. da proti prijavljitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe –
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;
3. lastno pisno izjavo o nekaznovanosti
pod kazensko in materialno odgovornostjo;
4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do
dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni
davčni urad ali carinska uprava – potrdilo
ne sme biti strejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
6. da je predložil obrazec BON 2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2). Potrdilo o katastrskem dohodku (velja za kmete) – dokumenti
morajo biti originalni in ne smejo biti starejši

Stran

4530 / Št. 75 / 1. 8. 2003

od 30 dni na dan določen za predložitev
prijav;
7. da zagotavlja 100% razpisanih vrst blaga in količin skupine ali podskupine na katere se prijavlja, razen za skupino B;
8. da nudi 60-dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga z 0,05% cassa sconta dnevno;
9. da bo dostava Splošna bolnišnica Ptuj
– razloženo (ob terminu, ki ga določi naročnik);
10. da zagotavlja dobavni čas 24 ur;
11. da zagotavlja transport, ki bo omogočal neprekinjeno hladilno verigo – velja
za skupine A, F in G;
12. da sprejema vse zahteve naročnika
glede izdelanih in napisanih strokovnih kriterijev za posamezno skupino, ki so priloga
razpisne dokumentacije;
13. da ima pridobljen ovalni znak veterinarskega nadzora – velja za skupino F (razen podskupine F/b);
14. da ima izdelan postopek notranje
kontrole – HCCP – velja za skupino F;
15. da nudi blago, ki je vsaj 50% lastne
proizvodnje – velja za skupino F (razen podskupine F/b);
16. da bo predložil vzorec blaga z deklaracijami (če bo naročnik zahteval).
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 25. 9. 2003, 10. 10. 2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
75,000.000 SIT (z DDV). Naročnik bo priznal usposobljenost za obdobje treh let. Prijaviti se je možno na posamezno skupino ali
podskupino. O datumu in uri javnega odpiranja ponudb bodo prijavljitelji obveščeni v
pisnem povabilu.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj
Št. 01.4-86/4-03
Ob-99196
1. Naročnik: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 23-25,
2250 Ptuj.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelki iz
tekstila.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica dr.
Jožeta Potrča Ptuj.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja naročila ne vsebuje sklopov.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: po podpisu
pogodbe, stalne sukcesivne dobave na
podlagi sprotnih naročil naročnika v obdobju 3 let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva
23-25, 2250 Ptuj, Ema Flajšman, dodatne
informacije samo pisno.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
po predhodnem telefonskem dogovoru.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT negotovinsko na
TR št. 01100-6030278670 s pripisom JR
– izdelki iz tekstila (pripisati davčno številko).
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 22. 8. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bianco menica v višini 10% razpisane vrednosti,
nad vrednostjo 25,000.000 SIT pa bančna
garancija v višini 500.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
60-dnevni plačilni rok z 0,05% cassa sconta dnevno.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti prijavljitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe –
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;
3. lastno pisno izjavo o nekaznovanosti
pod kazensko in materialno odgovornostjo;
4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do
dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni
davčni urad ali carinska uprava – potrdilo
ne sme biti strejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
6. da je predložil obrazec BON 2 ali
potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki
ne predložijo obrazca BON 2) – dokumenti morajo biti originalni in ne smejo biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
7. da zagotavlja 100% razpisanih vrst blaga in količin;
8. da nudi 60-dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga z 0,05% cassa sconta dnevno;
9. da bo dostava Splošna bolnišnica Ptuj
– razloženo (ob terminu, ki ga določi naročnik);
10. da zagotavlja dobavni čas 24 ur;
11. da bo predložil vzorec blaga z deklaracijami (če bo naročnik zahteval).
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvi-

deni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 23. 9. 2003, 8. 10. 2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
20,000.000 SIT (z DDV). Naročnik bo priznal usposobljenost za obdobje treh let. Prijaviti se je možno na posamezno skupino. O
datumu in uri javnega odpiranja ponudb bodo prijavljitelji obveščeni v pisnem povabilu.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj
Št. 01.4-87/4-03
Ob-99197
1. Naročnik: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 23-25,
2250 Ptuj.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nezdravstveni material.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica dr.
Jožeta Potrča Ptuj.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:
A) material za popravila in vzdrževanje,
B) pralna in čistilna sredstva.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: po podpisu
pogodbe, stalne sukcesivne dobave na
podlagi sprotnih naročil naročnika v obdobju 3 let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva
23-25, 2250 Ptuj, Ema Flajšman, dodatne
informacije samo pisno.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
po predhodnem telefonskem dogovoru.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT negotovinsko na
TR št. 01100-6030278670 s pripisom JR
– nezdravstveni material (pripisati davčno
številko).
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 22. 8. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bianco menica v višini 10% razpisane vrednosti,
nad vrednostjo 25,000.000 SIT pa bančna
garancija v višini 500.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
60-dnevni plačilni rok z 0,05% cassa sconta dnevno.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
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1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti prijavljitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe –
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;
3. lastno pisno izjavo o nekaznovanosti
pod kazensko in materialno odgovornostjo;
4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do
dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni
davčni urad ali carinska uprava – potrdilo
ne sme biti strejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
6. da je predložil obrazec BON 2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2) – dokumenti morajo biti originalni in ne smejo biti starejši od
30 dni na dan določen za predložitev prijav;
7. da zagotavlja 100% razpisanih vrst blaga in količin skupine na katere se prijavlja;
8. da nudi 60-dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga z 0,05% cassa sconta dnevno;
9. da bo dostava Splošna bolnišnica Ptuj
– razloženo (ob terminu, ki ga določi naročnik);
10. da zagotavlja dobavni čas 24 ur;
11. da bo predložil vzorec blaga z deklaracijami (če bo naročnik zahteval).
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 22. 9. 2003, 7. 10. 2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
29,000.000 SIT (z DDV). Naročnik bo priznal usposobljenost za obdobje treh let. Prijaviti se je možno na posamezno skupino.
O datumu in uri javnega odpiranja ponudb
bodo prijavljitelji obveščeni v pisnem povabilu.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj,
Št. 01.4-85/4-03
Ob-99198
1. Naročnik: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 23-25,
2250 Ptuj.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški material.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica dr.
Jožeta Potrča Ptuj.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:

A) splošni pisarniški material,
B) predpisani obrazci.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: po podpisu
pogodbe, stalne sukcesivne dobave na
podlagi sprotnih naročil naročnika v obdobju 3 let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva
23-25, 2250 Ptuj, Ema Flajšman, dodatne
informacije samo pisno.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
po predhodnem telefonskem dogovoru.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT negotovinsko na
TR št. 01100-6030278670 s pripisom JR
– pisarniški material (pripisati davčno številko).
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 22. 8. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bianco menica v višini 10% razpisane vrednosti,
nad vrednostjo 25,000.000 SIT pa bančna
garancija v višini 500.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
60-dnevni plačilni rok z 0,05% cassa sconta dnevno.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti prijavljitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe –
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;
3. lastno pisno izjavo o nekaznovanosti
pod kazensko in materialno odgovornostjo;
4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do
dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni
davčni urad ali carinska uprava – potrdilo
ne sme biti strejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
6. da je predložil obrazec BON 2 ali
potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki
ne predložijo obrazca BON 2) – dokumenti morajo biti originalni in ne smejo biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
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7. da zagotavlja 100% razpisanih vrst blaga in količin skupine na katere se prijavlja;
8. da nudi 60-dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga z 0,05% cassa sconta dnevno;
9. da bo dostava Splošna bolnišnica Ptuj
– razloženo (ob terminu, ki ga določi naročnik);
10. da zagotavlja dobavni čas 24 ur;
11. da bo predložil vzorec blaga z deklaracijami (če bo naročnik zahteval).
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 24. 9. 2003, 9. 10. 2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
16,500.000 SIT (z DDV). Naročnik bo priznal usposobljenost za obdobje treh let. Prijaviti se je možno na posamezno skupino. O
datumu in uri javnega odpiranja ponudb bodo prijavljitelji obveščeni v pisnem povabilu.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po
omejenem postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Št. 012-143/2003
Ob-99290
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: najem računalniške opreme.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: predvidena je oddaja po
sklopih, in sicer:
– sklop 1: namizna računalniška oprema,
– sklop 2: strežniki, arhivske enote, diskovna polja,
– sklop 3: ostala aktivna mrežna oprema LAN in WAN (stikalna oprema, koncentratorji, UPS-i...).
5. Kraj izvedbe: Kotnikova 5, Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: za obdobje treh
let.
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8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo preko interneta na naslovu http://
www.mg-rs.si/razpisi.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od 0. do
24. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: /
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 1. 9. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: vložišče MG, 2. nadstropje,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančni garanciji za resnost ponudbe in za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bosta zahtevani v ponudbeni fazi razpisa, če
bodo za to izpolnjeni zakonski pogoji. Naročnik lahko v ponudbeni fazi ne glede na
vrednost pogodbe po lastni presoji zahteva tudi druga zavarovanja posla.
11. Pogoji financiranja in plačila in/
ali sklicevanje na določila v predpisih:
Zakon o izvrševanju proračuna za leto
2003 in 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02),
Zakon o javnih financah (ZJF, Ur. l. RS,
št. 79/99, 104/00, 79/01, 11/02, 30/
02 in 56/02), Odredba o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l.
RS, št. 71/99 in 78/99); Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00, 65/00,
97/00 in 9/01).
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v
primeru, da skupina izvajalcev predloži
skupno prijavo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da jim bo priznana sposobnost na
javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa prijavitelji odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno. Pravne
osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo
odgovorne za izvedbo predmetnega naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: naročnik bo
izbral kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: Zakon o izvrševanju proračuna
za leto 2003 in 2004 (Ur. l. RS, št. 118/
02), Zakon o javnih financah (ZJF, Ur. l.
RS, št. 79/99, 104/00, 79/01, 11/02,
30/02 in 56/02), Odredba o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov (Ur.
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l. RS, št. 71/99 in 78/99); Pravilnik o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00,
65/00, 97/00 in 9/01).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 1. 9. 2003.
16. Merila za ocenitev ponudb: /
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Ministrstvo za gospodarstvo

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. 110-1/03
Ob-99218
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, tel. 300-99-59 in faks 01/30099-37.
3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek: postopek s pogajanji po predhodni objavi
naročila za odprti postopek v skladu s 1.
točko drugega odstavka 20. člena ZJN-1.
4. Vrsta storitve in opis naročila ter
sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: AC
Šmarje Sap-Grosuplje (Višnja gora):
projektna dokumentacija za bencinski
servis Cikava.
5. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v
celoti.
6. Kraj izvedbe: BS Cikava.
7. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
8. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: PGD, PZI
projekti (dopolnjeni po recenziji) morajo
biti izdelani v 6 mesecih, PZR projekti pa
v 5 mesecih po podpisu pogodbe.
9. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo kandidati lahko dobijo
na naslovu: DDC svetovanje inženiring,

Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, I. nadstropje, soba 1.04, kontaktna oseba je Marjeta Pungerčar, tel. 01/306-82-02, faks
01/306-82-06. Strokovne informacije posreduje Stane Zupan, univ. dipl. inž.
grad.- DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., tel. 01/
723-53-23; faks 01/723-55-26.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je na voljo vsak delovni dan
od 8. do 11. ure.
(b) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: dokumentacija je
brezplačna.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 8. 2003 do
10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
in predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 28. 8. 2003 ob 11. uri.
12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
kandidat mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,260.000 SIT z veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Pogoji financiranja in plačila in/
ali sklicevanje na določila v predpisih:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je
določen v pogodbi kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
skladno z razpisno dokumentacijo.
15. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
17. Merila za ocenitev ponudb: reference potrjene s strani naročnikov, ponudbena cena in rok izvedbe projektne
dokumentacije.
18. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum in številka objave neuspešnega razpisa: Uradni list RS, št. 41 z
dne 5. 5. 2003, Ob-93025.
21. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
DARS d.d.
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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. 01/03
Ob-99082
1. Naročnik: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ul. Pohorskega
bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica, tel.
02/805-54-00, faks 02/805-54-10.
3. Datum izbire: 14. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: komunalno-smetarsko vozilo, Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ul. Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana merila iz razpisne dokumentacije. Izbran najugodnejši ponudnik, skladno z merili.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Dumida d.o.o., Kidričeva 16, 2230 Lenart.
7. Pogodbena vrednost: 22,880.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,892.350 SIT, 22,880.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2003.
Komunala Slovenska BIstrica d.o.o.
Št. 2-03
Ob-99087
1. Naročnik: Kemijski inštitut, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-60-200, faks
01/47-60-300.
3. Datum izbire: 3. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: GC-MS instrument (masno selektivni
detektor, plinski kromatograf, sistem za
vzorčenje).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Chemass, d.o.o., Baznikova 40, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 24,572.227
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,066.145 SIT, 20,240.640 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2003.
Kemijski inštitut
Št. 17123-04-403-22/2003
Ob-99110
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.
3. Datum izbire: 14. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: predmet javnega razpisa je dobava in
montaža pisarniške opreme.
Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2 in Cankarjeva 4, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis je prispelo
štirinajst pravočasnih ponudb. Naročnik je
ugotovil, da šest ponudb ne ustreza vsem
zahtevam iz razpisne dokumentacije, zato
so le-te izločene iz nadaljnjega postopka.
Ostale prispele ponudbe so pravilne in primerne. Naročnik je izbral najugodnejšo ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te objave,
in sicer ponudbo, ki je ustrezala merilu: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema
d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je 22,703.160 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbran ponudnik bo
predmetno naročilo izvedel s pomočjo podizvajalca, in sicer: v višini 86,7% od skupne ponudbene vrednosti.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,364.580 SIT z DDV, 22,703.160
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 25-27 z dne 14. 3. 2003,
Ob-90136.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17123-06-403-32/2003
Ob-99111
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 28. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: predmet javnega razpisa je dobava programske opreme, in sicer:
– sklop 1: aplikativna programska oprema,
– sklop 2: sistemska programska oprema,
– sklop 3: programska oprema (LN,
OS/390, GIS).
Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis je prispelo
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pet pravočasnih ponudb. Naročnik je pri
analizi ponudb ugotovil, da ena ponudba ne
ustreza vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije, zato je le-ta izločena iz nadaljnjega postopka. Ostale prispele ponudbe
so pravilne, primerne in sprejemljive. Naročnik je izbral najugodnejšo ponudbo, kot
je navedeno v 6. točki te objave, in sicer
ponudbo, ki je ustrezala merilu: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Za sklopa 1 in 2: Select Technology
d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana.
Za sklop 3: ITS Intertrade sistemi d.o.o.,
Leskoškova 6, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
Pogodbena vrednost za sklop 1 je
13,799.280 SIT z DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 2 je
28,143.720 SIT z DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 3 je
12,675.192,24 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Za sklop 1: 14,827.589,63 SIT z DDV,
13,799.280 SIT z DDV.
Za sklop 2: 28,961.923,20 SIT z DDV,
28,143.720 SIT z DDV.
Za sklop 3: 14,424.176,68 SIT z DDV,
12,675.192,24 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem list RS, št. 35 z dne 11. 4. 2003,
Ob-91657.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-99112
1. Naročnik: Vrtec Ribnica, Ribnica,
Majhnikova 3.
2. Naslov naročnika: 1310 Ribnica,
Majnikova 3, tel. 01/836-10-92, faks
01/836-13-92.
3. Datum izbire: dne 16. 6. 2003 in
dne 14. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni izdelki za obdobje do
dne 30. 6. 2006, Ribnica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, kvaliteta, posebne
ugodnosti ponudnika, dosedanje reference, plačilni rok. Izbrani so bili ponudniki, ki
so ponujali nižjo ceno ob zagotovljeni kvaliteti in ugodnejših plačilnih pogojih.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo dodeljeno naročilo:
I. skupina – sadje, zelenjava, sadni sokovi, vrednost 3,466.330 SIT: KZ Krka,
z.o.o., Novo mesto, Mercator, d.d., Ljubljana, Domači vrt, Danilo Pavlovič, s.p., Metlika,
II. skupina – mleko in mlečni izdelki, vrednost 2,746.700 SIT: Pomurske mlekarne
d.d., Murska Sobota in Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana,
III. skupina: kruh, pekovsko pecivo,
vrednost 1,221.900 SIT: Pekarna Blatnik,
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d.o.o., Videm Dobrepolje, Pekarna in slaščičarna Ivanka Đorđevska, s.p., Metlika,
Žito, d.d., Ljubljana
IV. skupina – mlevski izdelki, testenine,
zamrznjene testenine, žita, sladice, piškoti, vrednost 2,190.600 SIT: Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica, Žito, d.d., Ljubljana,
V. skupina – sveže meso, mesni izdelki, vrednost 3,713.300 SIT: KZ Krka,
z.o.o., Novo mesto, Mesarstvo Bradač,
Marjan Bradač, s.p., Kočevje,
VI. skupina – konzervirano sadje, zelenjava in polproizvodi, vrednost 1,213.920
SIT: Mercator, d.d., Ljubljana, Kolinska,
d.d., Ljubljana,
VII. skupina – ribe sveže, zamrznjene,
konzervirane: Brumec-Ručigaj d.o.o.,
Mengeš in KZ Krka z.o.o., Novo mesto,
VIII. skupina – jajca, vrednost 240.000
SIT: KZ Krka, z.o.o., Novo mesto, Domači
vrt Danilo Pavlovič, s.p., Metlika,
IX. splošno prehrambeno blago, vrednost 817.670 SIT: KZ Krka z.o.o., Novo
mesto in Mercator, d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: v zneskih iz
6. točke po posameznih sklopih.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. skupina – sadje, zelenjava, sadni sokovi: 2,874.271,62 SIT, 2,160.360 SIT,
II. skupina – mleko in mlečni izdelki:
2,920.333,38 SIT, 2,505.037 SIT,
III. skupina – kruh, pekovsko pecivo:
1,217.400 SIT, 984.820 SIT,
IV. skupina – mlevski izdelki, testenine,
zamrznjene testenine, žita, sladice, piškoti: 2,467.497,18 SIT, 2,411.379 SIT,
V. skupina – sveže meso, mesni izdelki: 3,725.700 SIT, 3,516.560 SIT,
VI. skupina – konzervirano sadje, zelenjava in polproizvodi: 1,161.001,69 SIT,
1,086.840,46 SIT,
VII. skupina – ribe, sveže, zamrznjene,
konzervirane: 368.150 SIT, 352.299,50
SIT,
VIII. skupina – jajca: 240.000 SIT,
205.000 SIT,
IX. skupina – ostalo prehrambeno blago: 957.040 SIT, 838.895,47 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2003.
Vrtec Ribnica
Št. 5/2003
Ob-99113
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-24, faks
01/300-39-12.
3. Datum izbire: 23. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 4 stomatološke enote.
Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 90%, garancijska doba 10%.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kemofarmacija d.d.,
Cesta na Brdo 100, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
23,579.223,89 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,673.837,85 SIT, 23,579.223,89
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2003.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 1/2003
Ob-99116
1. Naročnik: Dom starejših občanov
Krško, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Dom starejših
občanov Krško, Kovinarska ulica 13, 8270
Krško, tel. 07/48-818-52, telefaks
07/48-818-80.
3. Datum izbire: 20. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava živil, čistil in sanitetnega
materiala.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: (ob izpolnjevanju vseh zahtev v I. fazi) najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo je posameznim
ponudnikom dodeljeno za obdobje 6 mesecev in to od 17. 7. 2003 do 16. 1. 2003 v
višini ponudbene vrednosti kot sledi:
skupina A: živila in material za prehrano:
– podskupina 1: sadje: Bojan Krnc
d.o.o, Mestne njive 14, 8000 Novo mesto,
ponudba v višini: 1,970.780 SIT;
– podskupina 2: kmetijski pridelki in zelenjava: Bojan Krnc d.o.o, Mestne njive 14,
8000 Novo mesto, ponudba v višini:
2,627.209 SIT;
– podskupina 3: zelenjava in sadje zamrznjeno: Hrib d.o.o., Večje Brdo 8, 3224
Dobje pri Planini, ponudba v višini:
1,168.759 SIT;
– podskupina 4: kruh in pekovsko pecivo: Pekarna Kruhek, Karel Kozole s.p., Trg
svobode 40, 8290 Sevnica, ponudba v višini: 3,184.000 SIT;
– podskupina 5: splošno prehrambeno
blago: Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto, ponudba v višini:
10,340.617 SIT;
– podskupina 6: testenine: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska 442,1291 Škofljica,
ponudba v višini: 2,311.093 SIT;
– podskupina 7: mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63,
1113 Ljubljana, 3,838.725 SIT;
– podskupina 8: meso: KZ Sevnica
z.o.o., Savska cesta 20/c, 8290 Sevnica,
ponudba v višini: 14,899.777 SIT;
– podskupina 9: perutnina: Perutnine
Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj,
ponudba v višini: 6,032.971 SIT;
– podskupina 10: ribe: Hrib d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, ponudba v višini: 778.485 SIT;

– podskupina 11: jajca: Perutnina Rostohar Erika s.p., Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem, ponudba v višini: 414.000
SIT;
– podskupina 12: alkoholne pijače: Mercator Dolenjska d.d., Livada 8, 8000 Novo
mesto, ponudba v višini: 472.394 SIT;
– podskupina 13: brezalkoholne pijače;
skupina B: čistila:
– podskupina 1,2: pralna sredstva, osebna higiena, pomivalna sredstva: Ecolab
d.o.o., Vajngerlova 4, 2000 Maribor, ponudba v višini: 5,317.173 SIT;
skupina C: sanitetni material:
– sanitetni material: sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, ponudba v
višini: 3,645.855 SIT.
7. Pogodbena vrednost: glej 6. točko.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 25.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponudbe:
skupina A: živila in material za prehrano:
podskupina 1: sadje: ponudba v višini:
1. Bojan Krnc d.o.o, Mestne njive 14,
8000 Novo mesto: 1,970.780 SIT;
2. Sadje in zelenjava Ameti Telat s.p.,
Krško: 3,476.497 SIT;
podskupina 2: kmetijski pridelki in zelenjava: ponudba v višini:
1. Bojan Krnc d.o.o, Mestne njive 14,
8000 Novo mesto: 2,627.209 SIT;
2. Sadje in zelenjava Ameti Telat s.p.,
Krško: 5,161.290 SIT;
podskupina 3: zelenjava in sadje zamrznjeno: ponudba v višini:
1. Hrib d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini: 1,168.759 SIT;
2. Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče: 1,440.023 SIT;
podskupina 4: kruh in pekovsko pecivo: ponudba v višini:
1. Pekarna Kruhek, Karel Kozole s.p.,
Trg svobode 40, 8290 Sevnica:
3,184.000 SIT;
2. Klasje d.d., Resljeva 16, 3000 Celje: 3,761.883 SIT;
podskupina 5: splošno prehrambeno
blago: ponudba v višini: (ponovni razpis)
1. Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto: 10,340.617 SIT;
2. Era d.d., Prešernova 10, Velenje:
11,921.533 SIT;
podskupina 6: testenine: ponudba v višini:
1. Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
442,1291 Škofljica: 2,311.093 SIT;
2. Žito d.d., Šmartinska c. 154, 1529
Ljubljana: 2,610.700 SIT;
podskupina 7: mleko in mlečni izdelki:
ponudba v višini:
1. Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1113 Ljubljana, 3,838.725 SIT;
2. Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče: 4,308.664 SIT;
podskupina 8: meso: ponudba v višini:
1. KZ Sevnica z.o.o., Savska cesta
20/c, 8290 Sevnica: 14,899.777 SIT;
2. KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta
6, 8000 Novo mesto: 16,823.178 SIT;
podskupina 9: perutnina: ponudba v višini:
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1. Perutnine Ptuj d.d., Potrčeva cesta
10, 2250 Ptuj: 6,032.971 SIT;
2 KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta
6, 8000 Novo mesto: 7,291.486 SIT;
podskupina 10: ribe: ponudba v višini:
1. Hrib d.o.o., Večje Brdo 8, 3224
Dobje pri Planini: 778.485 SIT;
2. Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče: 1,126.230 SIT;
podskupina 11: jajca: ponudba v višini:
1. Perutnina Rostohar Erika s.p., Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem:
414.000 SIT;
2. Bojan Krnc d.o.o, Mestne njive 14,
8000 Novo mesto: 621.000 SIT;
podskupina 12: alkoholne pijače: ponudba v višini:
1. Mercator Dolenjska d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto: 472.394 SIT;
podskupina 13: brezalkoholne pijače:
ponudba v višini:
Ponudnik

Št.

1. Mercator Dolenjska d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto: 1,501.460 SIT;
2. Bojan Krnc d.o.o., Mestne njive 14,
8000 Novo mesto: 1,786.417 SIT;
skupina B: čistila
podskupina 1,2: pralna sredstva, osebna higiena, pomivalna sredstva: ponudba
v višini:
1. Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4, 2000
Maribor, 5,317.173 SIT;
2. Mavrica d.d., Resljeva 1, 1000 Ljubljana: 9,074.899 SIT;
skupina C: sanitetni material
– Sanitetni material: ponudba v višini:
1. Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, 3,645.855 SIT;
2. Dentacom d.o.o., Efenkova 61, 3320
Velenje: 4,224.206 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list RS,
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št. 30-31 z dne 28. 4. 2001,
Ob-47861.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Dom starejših občanov Krško
Št. 404-08-64/2003-37
Ob-99117
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.
3. Datum izbire: 10. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema, Centralno skladišče Ljubljana-Šentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edino merilo: cena ob izpolnjevanju zahtev in pogojev naročnika.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
7. Pogodbena vrednost:

Oznaka opreme

Skupna vrednost sklopa z DDV (SIT)

Skupna vrednost z DDV ponudnika (SIT)

Marand d.o.o., Ljubljana

01

ITS Intertrade d.o.o., Ljubljana

02

41,643.918
Skupaj:
18,349.560
Skupaj:
1,568.352
8,832.114
7,872.384
4,563.300
Skupaj:
10,668.000
Skupaj:
738.856
417.514
16,919.165
Skupaj:
16,842.240
4,473.720
Skupaj:
4,494.180
Skupaj:

41,643.918
41,643.918
18,349.560
18,349.560
1,568.352
8,832.114
7,872.384
4,563.300
22,836.150
10,668.000
10,668.000
738.856
417.514
16,919.165
18,075.535
16,842.240
4,473.720
21,315.960
4,494.180
4,494.180
137,383.303

Avtenta d.o.o., Ljubljana

03CRT
03LCD
05LASER
05OSTALI

Vrankar Janez s.p. Mengeš

04

Unistar LC d.o.o., Ljubljana

06
13
23

NIL d.o.o., Ljubljana

18
19

FMC d.o.o., Ljubljana

25

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 35 z dne 11. 4. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-371/2002-19
Ob-99118
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema, centralno skladišče Ljubljana-Šentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edino merilo: skupna cena ob
izpolnjevanju zahtev in pogojev naročnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ITS Intertrade sistemi
d.o.o., Leskovškova 6, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,340.960
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 37 z dne 18. 4. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Št. 02_2003/04/05
Ob-99121
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,
2000 Maribor, tel. 02/23-55-237, faks
02/23-55-391.
3. Datum izbire:

– sklop 1: pisarniški material: 4. 3.
2003,
– sklop 2: tonerji: 1. 4. 2003,
– sklop 3: papir za fotokopirne stroje in
tiskalnike: 4. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava pisarniškega materiala:
– sklop 1: pisarniški material,
– sklop 2: tonerji,
– sklop 3: papir za fotokopirne stroje
in tiskalnike.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– sklop 1: pisarniški material: cena v
II. fazi postopka,
– sklop 2: tonerji: cena v II. fazi postopka,
– sklop 3: papir za fotokopirne stroje in
tiskalnike: cena v II. fazi postopka.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1: pisarniški material: Mladinska
knjiga Birooprema d.d., Ljubljana,
– sklop 2: tonerji: Mladinska knjiga Birooprema d.d., Ljubljana,
– sklop 3: papir za fotokopirne stroje in
tiskalnike: Mladinska knjiga Birooprema
d.d., Ljubljana,
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7. Pogodbena vrednost:
– sklop
1:
pisarniški
material:
19,267.236,26 SIT,
– sklop 2: tonerji: 14,628.028,07 SIT,
– sklop 3: papir za fotokopirne stroje in
tiskalnike: 9,403.165,32 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop
1:
pisarniški
material:
26,765.100,51 SIT, 19,267.236,26 SIT,
– sklop 2: tonerji: 15,212.159,72 SIT,
14,628.028,07 SIT,
– sklop 3: papir za fotokopirne stroje in
tiskalnike:
12,051.187,56
SIT,
9,403.165,32 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 13 z dne 7. 2. 2003; Št.
02_2003/04/05_ČL_JN; Ob-87295.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2003.
Univerza v Mariboru
Št. 1/20001
Ob-99124
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,
3000 Celje, tel. 03/423-30-00.
3. Datum izbire: 2. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: material za popravila in vzdrževanje,
kraj dobave: Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za dodelitev naročila
je bila najnižja ponudbena cena za posamezno skupino blaga, v skupini 5 ni bilo
izbire, ker naročnik ni dobil dveh pravilnih
ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina 1: Imexa d.o.o., Zaloška 163,
1000 Ljubljana,
– skupina 2: Martin d.o.o., Hmeljarska
1, 3310 Žalec,
– skupina 3: Martin d.o.o., Hmeljarska
1, 3310 Žalec,
– skupina 4: Mavrica d.d. Ljubljana,
Resljeva 1, 1000 Ljubljana,
– skupina 6 Merkur d.d., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost bo odvisna od konkretnih nabav.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 1 skupina: 2,900.823,06 SIT,
1,860.366,63 SIT,
– 2 skupina: 3,235.716,48 SIT,
2,191.672,90 SIT,
– 3 skupina: 6,365.496,76 SIT,
2,025.969,22 SIT,
– 4 skupina: 3,504.848,97 SIT,
1,672.571,42 SIT,
–6
skupina:
623.676,50
SIT,
451.821,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001, Ob-51611.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 41405-00024/2003 0400 01 Ob-99125
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.
3. Datum izbire: 5. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. pohištvo za učilnice in garderobe
osnovnih šol na področju Mestne občine Maribor,
2. pohištvo za učilnice in garderobe
9-letnih osnovnih šol na področju Mestne občine Maribor,
3. pohištvo za igralnice in garderobe
vrtcev na področju Mestne občine Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena in reference (podrobneje je bilo opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
dodeljeno naročilo: za vse tri sklope je izbran Atlas oprema d.o.o., Samova 12a,
Ljubljana.
7. Pogodbene vrednosti:
I. sklop: področje šolstva – pohištvo za
učilnice:
– Osnovna šola bratov Polančičev:
496.080 SIT,
– Osnovna šola Ivana Cankarja:
535.080 SIT,
– Osnovna šola Franca Rozmana Staneta: 503.400 SIT,
– Osnovna šola Malečnik: 538.080 SIT,
– Osnovna šola Toneta Čufarja:
1,018.560 SIT,
– Osnovna šola Borcev za severno mejo: 525.240 SIT,
– Osnovna
šola
Slave
Klavore:
1,563.720 SIT,
– Osnovna šola Angela Besednjaka:
1,070.160 SIT,
– Osnovna
šola
Borisa
Kidriča:
1,605.240 SIT,
– Osnovna šola Franceta Prešerna:
1,485.120 SIT,
– Osnovna šola Maksa Durjave:
1,582.080 SIT,
– Osnovna šola Janka Padežnika:
1,500.360 SIT,
– Osnovna šola Ludvika Pliberška:
1,070.160 SIT,
– Osnovna šola Tabor I: 1,417.320 SIT,
– Osnovna šola Rada Robiča: 535.080
SIT,
– Andragoški zavod Ljudska univerza:
935.280 SIT;
II. sklop: področje šolstva – pohištvo za
učilnice devetletke:
– Osnovna šola Ludvika Pliberška:
2,123.040 SIT,
– Osnovna
šola
Gustava
Šiliha:
1,156.560 SIT;

III. sklop: področje predšolske vzgoje –
pohištvo za igralnice in garderobe:
– Vrtec Borisa Pečeta: 1,096.224 SIT,
– Vrtec Ivana Glinška: 798.720 SIT,
– Vrtec Jožice Flander: 291.600 SIT,
– Vrtec Otona Župančiča: 944.160 SIT,
– Vrtec Pobrežje: 894.984 SIT,
– Vrtec Tezno: 428.760 SIT.
Skupaj za vse tri sklope: 24,115.008 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 14,477.069 SIT.
9. Število prejetih ponudb: prejetih je
bilo pet ponudb (štiri ponudbe za I. sklop,
štiri ponudbe za II. sklop, ter štiri ponudbe
za III. sklop).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,243.649,28 SIT, 24,115.008 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2003.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Št. 029/2003
Ob-99129
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 16. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: IMX magnetoskopi s priborom.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: sklop A: snemalni kompleti
formata IMX (ekonomska cena 90 točk,
tehnična ustreznost opreme 10 točk); sklop
C: stativi in nakamerne luči (ekonomska cena 70 točk, tehnična ustreznost opreme
30 točk); sklop D: magnetoskopi formata
IMX (ekonomska cena 100 točk).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A in D: Sony Business Europe, A division of Sony UK Ltd, Jays
Close, Viables, Basingstoke, Hampshire
RG22 4SB, United Kingdom; sklop C: Audio
Video Consulting GmbH, Muenchner Bundesstrase 121a, 5020 Salzburg, Austria.
7. Pogodbena vrednost: sklop A in D:
549.656,47 EUR, CIP Ljubljana, sklop C:
14.517,60 EUR, CIP Ljubljana.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop A: 103.607,38 EUR,
98.420,72 EUR; sklop C: 15.309,60 EUR,
13.573,89 EUR; sklop D: 474.985,27
EUR, 451.235,75 EUR.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo izvedeno po postopku s pogajanji, ker naročnik v odprtem postopku pri navedenih sklopih ni prejel dveh
pravilnih ponudb. Javno naročilo po odprtem postopku je bilo objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 33 z dne 4. 4. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 27 z dne 14. 3.
2003.
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2003.
Radiotelevizija Slovenija, javni
zavod
Št. 032/2003-2
Ob-99130
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 24. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
pogarancijsko vzdrževanje licenc Oracle.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodeljeno, ker je prispela samo ena ponudba.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je izvedel drugo fazo omejenega postopka RTV 05/2002-2L-OME/B
– Računalniška programska oprema.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 33 z dne 12. 4. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2003.
Radiotelevizija Slovenija, javni
zavod
Št. 404-08-31/2003-29
Ob-99131
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nepremočljiva oblačila 3800 kosov,
hlače in kape 7000 kosov, srajce maskirne 5000 kosov, baretke 7000 kosov, nogavice vojaške 20000 parov, trikotaža 14000 kosov, usnjene rokavice
2000 parov, škornji vojaški platneni
1000 kosov. Centralno skladišče MORS,
Miheličeva ulica b.št., Ljubljana – Šentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – 60 točk, vzorec 40
– točk. Naročnik je za posamezni sklop izbral dobavitelja, ki je dosegel največje št.
točk, kot vsoto obeh meril.
Za nogavice vojaške naročnik ni oddal
naročila, ker je pridobil le eno ponudbo. Za
usnjene rokavice naročnik ni pridobil nobene ponudbe, zato naročila ni oddal.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Uni & Forma d.o.o.,
Ljubljanska c. 48, 1236 Trzin za nepremočljiva oblačila, Kroj d.d., Tržaška c. 188,
1000 Ljubljana za hlače in kape, Ika Ajdovščina d.d., Tovarnišla c. 24, 5270 Ajdovščina za srajce, Lab Commerce d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana za baretke, Beti tekstilna industrija d.d., Tovarniška c. 2, 8330
Metlika za trikotažo, Gojzar d.o.o., Lošla c.
41, 4226 Žiri za škornje vojaške platnene.
7. Pogodbena vrednost: za nepremočljiva oblačila 74,520.000 SIT, za hlače in kape 14,052.000 SIT, za srajce 11,580.000

SIT, za baretke 17,892.000 SIT, za trikotažo 29,652.000 SIT, za vojaške platnene
škornje 17,760.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: nepremočljiva oblačila: 79,104.000 SIT
in 56,846.400 SIT, hlače in kape:
23,265.600 SIT in 14,052.000 SIT, srajce:
17,394.000 SIT in 10,560.000 SIT, baretke: 20,076.000 SIT in 17,892.000 SIT, trikotaža: 29,700.000 SIT in 28,913.470 SIT,
škornji platneni: 17,760.000 SIT in
15,588.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 15/03.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Ob-99136
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300, faks
04/28-11-301, e-pošta: komunala@komunala-kranj.si.
3. Datum izbire: 9. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava vozila – šasije, prirejene za
smetarsko nadgradnjo.
Kraj dobave: Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: tehnične zmogljivosti 40, cena 30, rok dobave 15, garancija 10, plačilni
pogoji 5; izbran je bil ponudnik, ki je po
opravljenem točkovanju in ponderiranju
zbral največ točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za dobavo vozila – šasije, prirejene za smetarsko nadgradnjo je
bil izbran dobavitelj MAN – Gospodarska
vozila Slovenija d.o.o., Brnčičeva 35, 1231
Ljubljana – Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: vozilo – šasija,
prirejena za smetarsko nadgradnjo:
12,050.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vozilo – šasija, prirejena za smetarsko
nadgradnjo: najvišja ponudba: 12,050.000
SIT, najnižja ponudba: 11,949.326 SIT
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2003.
Komunala Kranj
javno podjetje, d.o.o.
Št. 020021
Ob-99174
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod –
Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna cesta
90, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-100,
faks 01/58-08-302.
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3. Datum izbire: 24. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava elektromateriala za potrebe
Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference ter rok dobave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: cene po ponudbenem ceniku.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija d.o.o.
Št. 414-07/97-1/5
Ob-99185
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-96-81 (Matjaž Vovk),
faks 01/478-94-03, elektronski naslov: matjaz.vovk@dz-rs.si.
3. Datum izbire: 9. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava prehrambenega blaga – živil
za potrebe restavracije Državnega zbora Republike Slovenije; Šubičeva ulica
4, 1000 Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena; naročilo za I.
sklop (mleko in mlečni izdelki) se ne odda,
ker je bila pridobljena samo ena pravilna
ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: II. sklop (zmrznjena zelenjava, zmrznjena pripravljena živila iz testa
in zelenjave, zmrznjene ribe in zmrznjeni
morski sadeži): Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova ulica 55, 1234 Mengeš; III. sklop
(sveže meso (porcijsko), zmrznjena drobovina (vampi), suhomesnati izdelki in poltrajni mesni izdelki): Mesnine dežele Kranjske
d.d., Kolodvorska cesta 23, 1330 Kočevje; IV. sklop (mlevski izdelki, riž, testenine,
pripravljena živila iz testa, konzervirana zelenjava, maščobe, sveža zelenjava in sveže
sadje): PS Mercator d.d., Dunajska cesta
107, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
II. sklop: 2,280.687,52 SIT;
III. sklop: 12,228.539,55 SIT;
IV. sklop: 7,285.595,70 SIT.
V pogodbenih vrednostih je upoštevan
davek na dodano vrednost.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
I. sklop: 1;
II. sklop: 3;
III. sklop: 2;
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IV. sklop: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
II.
sklop:
2,607.812,02
SIT,
2,280.687,52 SIT;
III.
sklop:
14,562.488,40
SIT,
12,228.539,55 SIT;
IV.
sklop:
7,859.097,90
SIT,
7,285.595,70 SIT.
V ponudbenih vrednostih je upoštevan
davek na dodano vrednost.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2003.
Republika Slovenija
Državni zbor
Št. 1-03
Ob-99204
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 3. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: operativni mikroskop – 1 kos, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila po 1. točki
prvega odstavka 20. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mollier d.o.o., Opekarniška 3, 3000 Celje.
7. Pogodbena
vrednost:
20,195.367,60 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 58
Ob-99205
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 4. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: I. sklop 17 samostoječih poštnih nabiralnikov in II. sklop 101 dostavnikov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost za sklop.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Fori, d.o.o., Prešernova 1a, 3320 Velenje za dostavnike in Interval, d.o.o., Kidričeva 121, 1236 Trzin za
nabiralnike.
7. Pogodbena vrednost:
– dostavniki: 1,888.700 SIT brez DDV,
– nabiralniki: po 3,895.735 SIT brez
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– dostavniki: 5,741.850 SIT, 1,888.700
SIT,
– nabiralniki: 3,895.735 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 47
Ob-99206
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 20. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 281 poštnih mopedov s torbami.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena do
40 točk, ocena testiranja do 20 točk, garancija do 4 točke in število pooblaščenih
servisov do 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Tomos, d.o.o., Šmarska cesta 4, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 61,665.450
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 64000-0014/2003
Ob-99212
64000-0011/01
1. Naročnik: Občina Sevnica.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200, faks
07/81-61-210, e-naslov: obcina.sevnica@siol.net.
3. Datum izbire: 15. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: oprema za telovadnico OŠ Blanca,
Blanca.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponujena cena (80%), reference (10%), druge ugodnosti (20%).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: UMT d.o.o., Kolodvorska 20a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,862.202 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,311.183,20 SIT; 11,862.202 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2003.
Občina Sevnica
Št. 110-1/03
Ob-99219
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska
7, tel. 300-99-59 in faks 01/300-99-37.
3. Datum izbire: 10. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: AC Klanec–Ankaran, Srmin–Socerb:
nabava mehanizacije za AC bazo Kozina.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cenovno najugodnejši.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Viling d.o.o., Kersnikova 10, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 5,339.916 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,483.952 SIT, 5,339.916 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 33 z dne 4. 4. 2003, Ob-91338.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-99220
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska
7, tel. 300-99-59 in faks 01/300-99-37.
3. Datum izbire: 10. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: AC Klanec–Ankaran, Srmin–Socerb:
nabava mehanizacije za AC bazo Kozina.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cenovno najugodnejši.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Dumida d.o.o., Kidričeva 16, Lenart.
7. Pogodbena vrednost: 6,318.480 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,780.248 SIT, 6,318.480 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 33 z dne 4. 4. 2003, Ob-91338.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-99221
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, tel. 300-99-59 in faks
01/300-99-37.
3. Datum izbire: 17. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: AC Višnja gora–Bič, nabava vozil osebnega, kombiniranega in dveh lahkih tovornih vozil za ACB Ljubljana, Izpostava
Dob.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cenovno najugodnejši.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Avtohiša Malgaj d.o.o,
Tržaška 108, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 6,673.769,12
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,593.124 SIT, 3,151.943,27 SIT
sklop 2, 3,946.128,50 SIT, 3,521.825,85
SIT sklop 3.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 303/02
Ob-99235
1. Naročnik: Zavod Hrastovec-Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec 22,
2230 Lenart.
3. Datum izbire: 13. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava prehrambenega blaga, Zavod Hrastovec-Trate, na naslovu Hrastovec
22, 2230 Lenart.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop: meso in mesni izdelki: Košaki
TMI d.d., Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor,
2. sklop: perutnina: Mesarstvo Igor Bračič s.p., Ulica borcev za severno mejo 29,
2000 Maribor,
3. sklop: ribe: Mlekarna Celeia d.o.o.,
Arja vas 92, 3301 Petrovče,
4. sklop: jajca: Kmetija Marije in Mirka
Kavčič, Gornji Ivanjci 21, 9245 Sp. Ivanjci,
5. sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana (obrat Maribor),
6. sklop: kruh in pekovski izdelki: Žito
d.d., Šmartinska c. 154, 1529 Ljubljana,
7. sklop: splošno prehrambeno blago:
Mercator SVS d.d. Ptuj, Rogozniška c. 8,
2250 Ptuj,
8. sklop: jedilno olje: Petlja d.o.o., Ob
Dravi 3a, 2250 Ptuj,
9. sklop: moka in testenine: Petlja
d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1: meso in mesni izdelki:
32,935.465,78 SIT,
– za sklop 2: perutnina: 5,903.022 SIT,
– za sklop 3: ribe: 1,343.664 SIT,

– za sklop 4: jajca: 1,498.385 SIT,
– za sklop 5: mleko in mlečni izdelki:
12,045.613,58 SIT,
– za sklop 6: kruh in pekovski izdelki:
8,009.510 SIT,
– za sklop 7: splošno prehrambeno blago: 10,990.525,21 SIT,
– za sklop 8: jedilno olje: 3,335.073
SIT,
– za sklop 9: moka in testenine:
3,836.631,61 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: meso in mesni izdelki:
41,424.866 SIT, 32,935.465,78 SIT,
– za sklop 2: perutnina: 7,324.053,80
SIT, 5,903.022 SIT,
– za sklop 3: ribe: 1,859.473 SIT,
1,343.664 SIT,
– za sklop 4: jajca: 1,790.250 SIT,
1,498.385 SIT,
– za sklop 5: mleko in mlečni izdelki:
14,141.900,31 SIT, 12,045.613,58 SIT,
– za sklop 6: kruh in pekovski izdelki:
10,872.800 SIT, 8,009.510 SIT,
– za sklop 7: splošno prehrambeno blago: 20,559.424,74 SIT, 10,990.525,21
SIT,
– za sklop 8: jedilno olje: 3,889.206
SIT, 3,335.073 SIT,
– za sklop 9: moka in testenine:
5,678.603 SIT, 3,836.631,61 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 23 z dne 15. 3. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2003.
Zavod Hrastovec-Trate
Št. 121-40-450-6/03
Ob-99236
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Celje.
2. Naslov naročnika: Ipavčeva 18, 3000
Celje,
faks
03/42-51-115,
tel.
03/42-51-200.
3. Datum izbire: 28. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivne dobave laboratorijskega
materiala za obdobje enega leta.
Mikrobiološki laboratorij:
– dehidrirane podloge in dodatki,
– kemikalije,
– diski in trakovi za testiranje občutljivosti na antibiotike,
– testi za identifikacijo bakterij,
– serološki testi,
– laboratorijski material – plastika,
– laboratorijski material – steklovina,
– ostali laboratorijski materiali.
Sanitarno kemični laboratorij:
– kemikalije,
– laboratorijski material – plastika,
– laboratorijski material – steklovina,
– standardi in kalibracijski materiali,
– razni laboratorijski materiali.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: laboratorijski material (cena: 97,8%, plačilni pogoji 2,2%).

Št.

75 / 1. 8. 2003 / Stran 4539

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– dehidrirane podloge in dodatki: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana, Medias International d.o.o., Leskoškova cesta
9/d, Ljubljana, Maritim d.o.o., Na Rojah
25, Ljubljana, Medis d.o.o., Brnčičeva 1,
Ljubljana,
– kemikalije: Kemomed d.o.o., Kališka
9, Kranj, Mikro+Polo d.o.o., Lackova 78,
Maribor, Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana,
– diski in trakovi za testiranje občutljivosti na antibiotike: Mediline d.o.o., Perovo
30, Kamnik, Medias International d.o.o.,
Leskoškova cesta 9d, Ljubljana, Remas
d.o.o., Koseška ulica 8, Ljubljana,
– testi za identifikacijo bakterij: Mikro+Polo d.o.o., Lackova 78, Maribor, Maritim d.o.o., Na Rojah 25, Ljubljana, Remas
d.o.o., Koseška 8, Ljubljana, Medis d.o.o.,
Brnčičeva 1, Ljubljana, Mediline d.o.o., Perovo 30, Kamnik, AMS Meding d.o.o., Ljubljanska cesta 6a, Šentjur,
– serološki testi: Medis d.o.o., Brničičeva 1, Ljubljana, Sanolabor d.d., Leskoškova
4, Ljubljana, Mikro+Polo d.o.o., Lackova 78,
Maribor, Remas d.o.o., Koseška 8, Ljubljana, Maritim d.o.o., Na Rojah 25, Ljubljana,
Mediline d.o.o., Perovo 30, Kamnik, Biomedis M.B., Slokanova 12, Maribor,
– laboratorijski material – plastika: Mediline d.o.o., Perovo 30, Kamnik, Mikro+Polo d.o.o., Lackova 78, Maribor, Golias Labortehnika, Hinko Golias s.p., Groharjeva 6, Ljubljana, Kemomed d.o.o., Kališka 9, Kranj,
– laboratorijska steklovina: Lab Teh
d.o.o., Cesta v Mestni log 55, Ljubljana,
– ostali potrošni material: Sanolabor
d.d., Leskoškova 4, Ljubljana, Remas
d.o.o., Koseška 8, Ljubljana, Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana,
Labena d.o.o., Šmartinska 130, Ljubljana.
Sanitarno kemični laboratorij:
– kemikalije: Mikro+Polo d.o.o., Lackova 78, Maribor, Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
– plastika: Mikro+Polo d.o.o., Lackova
78, Maribor, Sanolabor d.d., Leskoškova
4, Ljubljana,
– steklovina: Lab Teh d.o.o., Cesta v
Mestni Log 55, Ljubljana, Mikro+Polo
d.o.o., Lackova 78, Maribor, Sanolabor
d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
– standardi in kalibracijski material: Maritim d.o.o., Tacenska 20, Ljubljana, Mikro+Polo d.o.o., Lackova 78, Maribor,
– razni laboratorijski materiali: Mikro+Polo d.o.o., Lackova 78, Maribor, Sanolabor
d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: naročilo je bilo oddano po skupinah
znotraj sklopov.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: ni bil objavljen.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

Stran

4540 / Št. 75 / 1. 8. 2003

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2003.
Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Št. 10/03
Ob-99253
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta
30, 2000 Maribor (tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360).
3. Datum izbire: 9. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga, ter kraj izvedbe: dobava specialnega večnamenskega komunalnega vozila.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo oddano v
skladu z razpisanimi merili, in sicer:
– ponudbena cena 60%,
– reference 10%,
– rok dobave 10%,
– certificiran sistem ravnanja z okoljem
10%,
– certificiran sistem vodenja kakovosti
10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AC Intercar d.o.o.,
PSC Maribor, Ptujska cesta 132, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 13,930.200
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,126.353 SIT, 13,930.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2003.
Nigrad d.d. Maribor
Št. 9/03
Ob-99254
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta
30, 2000 Maribor (tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360).
3. Datum izbire: 4. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga, ter kraj izvedbe: dobava programske in strojne
opreme za nadgradnjo računalniškega
sistema.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo oddano v
skladu z razpisanimi merili, in sicer:
– ponudbena cena 60%,
– reference 10%,
– celovitost ponudbe 10%,
– rok dobave 10%,
– certificiran sistem ravnanja z okoljem
5%,
– certificiran sistem vodenja kakovosti
5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lancom d.o.o., Tržaška cesta 63, 2000 Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
12,845.614,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,930.200 SIT, 12,845.614,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2003.
Nigrad d.d. Maribor
Št 7/03
Ob-99255
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta
30, 2000 Maribor (tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360).
3. Datum izbire: 15. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga, ter kraj izvedbe: dobava pisarniškega materiala.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo oddano v
skladu z razpisanimi merili, in sicer:
– ponudbena cena 60%,
– reference 10%,
– celovitost ponudbe 10%,
– certificiran sistem ravnanja z okoljem
10%,
– certificiran sistem vodenja kakovosti
10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DZS založništvo in trgovina d.d., Mali trg 6, 1538 Ljubljana, Mladinska knjiga Birooprema, Dunajska cesta
121, 1113 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 236.056,30 SIT, 151.739 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2003.
Nigrad d.d. Maribor
Št. 4/03
Ob-99256
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta
30, 2000 Maribor (tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360).
3. Datum izbire: 7. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga, ter kraj izvedbe: dobava vozila s teleskopsko roko in košaro za vzdrževanje javne razsvetljave.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo oddano v
skladu z razpisanimi merili, in sicer:
– ponudbena cena 60%,
– reference 10%,
– rok dobave 10%,
– certificiran sistem ravnanja z okoljem
10%,
– certificiran sistem vodenja kakovosti
10%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AC Intercar, PSC Maribor, Ptujska 132, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 20,994.934 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,320.192 SIT, 20,994.934 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2003.
Nigrad d.d. Maribor
Št. 3/03
Ob-99257
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta
30, 2000 Maribor (tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360).
3. Datum izbire: 7. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga, ter kraj izvedbe: dobava kombiniranega vozila za
prediranje kanalizacije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo oddano v
skladu z razpisanimi merili, in sicer:
– ponudbena cena 60%,
– reference 10%,
– rok dobave 10%,
– certificiran sistem ravnanja z okoljem
10%,
– certificiran sistem vodenja kakovosti
10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Dumida d.o.o., Kidričeva 16, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.
7. Pogodbena vrednost: 48,950.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 60,129.480 SIT, 48,950.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2003.
Nigrad d.d. Maribor
Št. 2/03
Ob-99258
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta
30, 2000 Maribor (tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360).
3. Datum izbire: 7. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga, ter kraj izvedbe: dobava drobilca kamenja, asfalta, betona in gradbenega odpada.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo oddano v
skladu z razpisanimi merili, in sicer:
– ponudbena cena 60%,
– reference 10%,
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– rok dobave 10%,
– certificiran sistem ravnanja z okoljem
10%,
– certificiran sistem vodenja kakovosti
10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Vitrade d.o.o., Partizanska cesta 5, 2000 Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
71,771.858,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 77,771.858,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2003.
Nigrad d.d. Maribor
Ob-99291
1. Naročnik: Vrtec Tončke Čečeve, Celje.
2. Naslov naročnika: Mariborska 43,
3000 Celje, tel. 03/541-94-06, faks
03/541-94-07.
3. Datum izbire: 11. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano:
– skupina 7: sveža zelenjava, suhe stročnice in naravno kisana zelenjava,
– skupina 8: sveže in suho sadje, za obdobje od 1. 8. 2003 do 30. 9. 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudbenega predračuna za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina 7: ERA, d.d. Velenje, Prešernova 10, 3320 Velenje,
– skupina 8: ERA, d.d. Velenje, Prešernova 10, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 7: 2,676.608,20 SIT,
– skupina 8: 3,475.255 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 7: 3,
– skupina 8: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 7: 3,720.810,50 SIT,
2,676.608,20 SIT,
– skupina 8: 4,381.175 SIT, 3,475.255
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 84 z dne 26. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Vrtec Tončke Čečeve Celje
Št. 28/03
Ob-99302
1. Naročnik: Dom Tisje.
2. Naslov naročnika: Črni potok 13,
Šmartno pri Litiji, tel. 01/890-01-00, faks
01/898-01-10, tisje@ssz-slo.si.
3. Datum izbire: 6. 6. 2003.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago po XVII sklopih,
v količini, navedeni v razpisni dokumentaciji,
v
skupni
razpisni
vrednosti
42,625.937,65 SIT:
I. sklop: puranje meso in izdelki,
II. sklop: meso sveže,
III. sklop: mesni izdelki,
IV. sklop: splošno prehrambeno blago II.
skupina,
V. sklop: splošno prehrambeno blago
I. skupina,
VI. sklop: sadje, zelenjava,
VII. sklop: krompir,
VIII. sklop: jabolka,
IX. sklop: sadje, zelenjava vloženo,
X. sklop: jajca,
XI. sklop: mleko,
XII. sklop: mlečni izdelki,
XIII. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
XIV. sklop: zmrznjeni program,
XV. sklop: testenine,
XVI. sklop: mlevski izdelki,
XVII. sklop: sokovi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba (cena).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– piščančje-puranje meso in izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj,
pogodbena cena: 3,928.750 SIT,
– meso sveže: Jurmes, trgovina d.o.o.,
Cesta Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur, pogodbena cena: 8,236.200 SIT,
– mesni izdelki: Litijska mesarija, Slatna
1, 1275 Šmartno pri Litiji, pogodbena cena: 3,833.055 SIT,
– splošno prehrambeno blago II. skupina: ERA d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje, pogodbena cena: 2,015.773 SIT,
– splošno prehrambeno blago I. skupina: Mercator d.d., Dunajska c. 107, 1000
Ljubljana, pogodbena cena: 4,300.023,45
SIT,
– sadje, zelenjava: Mercator PS, Dunajska c. 107, 1000 Ljubljana, pogodbena cena: 6,350.340 SIT,
– krompir: Novak Anton, Šentpavel 12,
1296 Šentvid pri Stični, pogodbena cena:
720.000 SIT,
– jabolka: Mercator PS, Dunajska c.
107, 1000 Ljubljana, pogodbena cena:
833.000 SIT,
– sadje, zelenjava – vloženo: ERA d.d.,
Prešernova 10, 3504 Velenje, pogodbena
cena: 2,455.695 SIT,
– jajca: Kiwi – Begaj Vezir s.p., Levstikova 8, 1270 Litija, pogodbena cena:
740.000 SIT,
– mleko: Mlekarna Celeia, Arja vas 92,
3301
Petrovče,
pogodbena
cena:
2,224.250 SIT,
– mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne,
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, pogodbena
cena: 2,940.894,80 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo: Žito prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154,
1529
Ljubljana,
pogodbena
cena:
2,283.120 SIT,
– zmrznjeni program: Pekarna Pečjak,
d.o.o., Dolenjska 442, 1291 Škofljica, pogodbena cena: 556.958,40 SIT,
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– testenine: Žito, prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana,
pogodbena cena: 443.600 SIT,
– mlevski izdelki: Žito, prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, pogodbena cena: 492.840 SIT,
– sokovi: Mercator PS, Dunajska c. 107,
1000 Ljubljana, pogodbena cena: 271.438
SIT.
7. Pogodbena vrednost: glej vrednosti
pod 6. točko.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. sklop: puranje meso in izdelki:
4,821.500 SIT, 3,928.750 SIT,
II. sklop: meso sveže: 8,568.300 SIT,
8,236.200 SIT,
III. sklop: mesni izdelki: 4,039.700 SIT,
3,833.055 SIT,
IV. sklop: splošno prehrambeno blago II.
skupina: 2,108.396,51 SIT, 2,015.773 SIT,
V. sklop: splošno prehrambeno blago
I. skupina: 5,316.475 SIT, 4,300.023,45
SIT,
VI. sklop: sadje, zelenjava: 7,874.713
SIT, 6,350.340 SIT,
VII. sklop: krompir: 1,176.000 SIT,
720.000 SIT,,
VIII. sklop: jabolka: 1,215.200 SIT,
833.000 SIT,
IX. sklop: sadje, zelenjava vloženo:
3,177.672,50 SIT, 2,455.695 SIT,
X. sklop: jajca: 1,032.300 SIT, 740.000
SIT,
XI. sklop: mleko: 3,218.500 SIT,
2,224.250 SIT,
XII. sklop: mlečni izdelki: 3,139.108 SIT,
2,940.894 SIT,
XIII. sklop: kruh in pekovsko pecivo:
2,875.666,60 SIT, 2,283.120 SIT,
XIV. sklop:
zmrznjeni
program:
711.015,60 SIT, 556.958,40 SIT,
XV. sklop: testenine: 552.744 SIT,
443.600 SIT,
XVI. sklop: mlevski izdelki: 530.494,90
SIT, 492.840 SIT,
XVII. sklop: sokovi: 354.270 SIT,
271.438 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 36 z dne 5. 5. 2001, Ob-48122.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objave.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Dom Tisje
Št. 031-03-6/03-2275
Ob-99326
1. Naročnik: Občina Ljutomer.
2. Naslov naročnika: Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer.
3. Datum izbire: 6. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža opreme kuhinje
v Osnovni šoli Ivana Cankarja v Ljutomeru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 65 točk, garancijski rok do 15 točk, servisna služba do 5
točk, rok dobave in montaže do 15 točk.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema
d.d. Ljubljana, Parmova 53, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 23,152.620
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,256.335,60 SIT, 23,152.620 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2003.
Občina Ljutomer
Št. 35/03
Ob-99327
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 24. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava termovizijske kamere.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek s pogajanji brez
predhodne objave – 2. točka prvega odstavka 20. člena ZJN.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Flir Systems AB,
Rinkebyvagen 19, P.O. Box 3, SE-182 11
Danderyd, Sweden.
7. Pogodbena vrednost: 56.670 EUR
(13,273.814,10 SIT).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2003.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

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. 16-03
Ob-99081
1. Naročnik: Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 2. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih del
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pri izgradnji vročevodnega omrežja za
priključitev objektov na območju Kosez
– 1. del, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena vrednost in plačilni rok.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1112 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
31,418.550,97 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,144.761,06 SIT brez DDV;
29,321.830,70 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 44/2003-2
Ob-99085
1. Naročnik: Občina Miren-Kostanjevica.
2. Naslov naročnika: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren, faks
05/330-46-82, tel. 05/330-46-70.
3. Datum izbire: 23. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: adaptacija strehe in podstrešja OŠ Miren, naselje Miren.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pri ocenjevanju ponudb so
bila upoštevana naslednja merila: cena
85%, reference 5%, garancija 5%, plačilni
pogoji 5%. Izbrana je bila ponudba, ki je po
navedenih merilih prejela največje število
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Final d.d., Cesta 25. junija 1/f, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena
vrednost:
38,883.222,43 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 48,966.559,13 SIT; 38,883.222,43
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2003.
Občina Miren-Kostanjevica
Št. 41/2003-1
Ob-99086
1. Naročnik: Občina Miren-Kostanjevica.
2. Naslov naročnika: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren, faks
05/330-46-82, tel. 05/330-46-70.
3. Datum izbire: 28. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja spomenika
braniteljem zahodne meje na Cerju –

II. faza (IV. in V. gradbena faza), nad naseljem Lokvica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pri ocenjevanju ponudb so
bila upoštevana naslednja merila: cena
85%, reference 10%, plačilni rok 5%. Izbrana je bila ponudba, ki je po navedenih merilih prejela največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska
cesta 3, 5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena
vrednost:
267,164.427,10 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 284,467.430 SIT; 267,164.427,10 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2003.
Občina Miren-Kostanjevica
Št. 04/03
Ob-99088
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savska 34, 1230
Domžale.
3. Datum izbire: 5. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu v Trzinu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: reference, cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Prenova gradbenik, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 38,960.155
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 56,471.347 SIT; 38,960.155 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2003.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Št. 02/03
Ob-99089
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savska 34, 1230
Domžale.
3. Datum izbire: 23. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu ob Kamniški Bistrici v Jaršah.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: reference, cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalne gradnje
d.o.o., Grosuplje.
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7. Pogodbena vrednost: 18,663.974,18
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,398.445,50 SIT; 18,663.974,18 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2003.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Št. 24/2003-1
Ob-99114
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sukcesivne dograditve
strukturiranega ožičenja naročnika na
lokaciji v Ljubljani ter dobava pasivne
opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izvedel drugo
fazo
javnega
naročila
RTV-006/2002-3L-OME/G.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Perftech d.o.o., Pot na
lisice 4, 4260 Bled.
7. Pogodbena vrednost: 16,000.000
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: po kosovnici: 877.783,20 SIT,
767.154,29 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 37 z dne 26. 4. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod
Št. 5/2003
Ob-99115
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje,
tel.
03/42-50-300,
faks
03/42-50-360.
3. Datum izbire: 30. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnove kanalizacijskih
cevi s preplastitvijo z oblogo iz umetnih
smol.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. cena 70%,
2. reference 30%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradnje Polak, Gabrijel
Polak s.p., Primož 34a, 3230 Šentjur.

7. Pogodbena
vrednost:
46,706.497,20 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 68,920.440 SIT, 46,706.497,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis po odprtem postopku.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: odprti postopek, Uradni list RS, št. 49-51 z dne
30. 5. 2003, Ob-94947.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2003.
Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje d.o.o.
Št. 04/2003
Ob-99123
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje,
tel.
03/42-50-300,
faks
03/42-50-360.
3. Datum izbire: 16. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dobava, instalacija in
servisiranje opreme za ozoniranje vode
v Medlogu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena. Najugodnejša ponudba bo tista, pri kateri bo seštevek
nabavne cene in obratovalnih stroškov najnižji: CP = C + OS.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Strix d.o.o., Sneberska
116, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 27,710.237
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 6% pogodbene vrednosti za izdelavo podesta, predelne stene
in prezračevanje prostora, 1,5% pogodbene vrednosti za izdelavo strojne instalacije
in ca. 1% pogodbene vrednosti za izdelavo
elektroprojekta.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 47,982.036 SIT, 27,710.237 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis po odprtem postopku.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: odprti postopek, Uradni list RS, št. 40-41 z dne 5. 5.
2003, Ob-93092, popravek, Uradni list RS,
št. 45 z dne 16. 5. 2003, Ob-93670.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2003.
Vodovod – kanalizacija
javno podjetje d.o.o.
Št. 06/2003
Ob-99126
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje,
tel.
03/42-50-300,
faks
03/42-50-360, e-mail: vodovod-kanalizacija@celje.si.
3. Datum izbire: 7. 7. 2003.
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4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnove kanalizacijskih
cevi z vrivanjem nove polietilenske cevi
v obstoječo cev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. cena 70%,
2. reference 30%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradnje Polak, Gabrijel
Polak s.p., Primož 34a, 3230 Šentjur.
7. Pogodbena vrednost: 36,640.324
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,640.324 SIT z DDV, 36,640.324
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis po odprtem postopku.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: odprti postopek, Uradni list RS, št. 49-51 z dne
30. 5. 2003, Ob-94949.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2003.
Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Št. 7/2003
Ob-99127
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje,
tel.
03/42-50-300,
faks
03/42-50-360, e-mail: vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si.
3. Datum izbire: 7. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnove vodovodnih cevi
z vrivanjem nove polietilenske cevi v obstoječo cev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. cena 70%,
2. reference 30%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradnje Polak, Gabrijel
Polak s.p., Primož 34a, 3230 Šentjur.
7. Pogodbena vrednost: 38,173.896
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,173.896 SIT z DDV, 38,173.896
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis po odprtem postopku.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: odprti postopek, Uradni list RS, št. 49-51 z dne
30. 5. 2003, Ob-94950.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2003.
Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
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Št. 020021
Ob-99173
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod –
Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-100; faks
01/58-08-302.
3. Datum izbire: 15. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda Prežganje – Malo in Veliko Trebeljevo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Prenova – Gradbenik
d.o.o., Stanežiče 39,1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
288,018.922,45 SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 297,070.091,65 SIT (brez DDV),
288,018.922,45 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 83 z dne 27. 9. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija d.o.o.
Ob-99184
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.
3. Datum izbire: 6. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: postavitev skladiščno
montažne hale v Hrastniku.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik ugotavlja, da se
zaradi spremenjenih pogojev financiranja v
okviru programa zapiranja RTH in s tem povezanih prerazporeditev sredstev v okviru
opredeljenih prioritet, ter težav pri pridobitvi
dokumentacije potrebne za pričetek gradnje, javno naročilo po predmetnem postopku ne odda.
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: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2003.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 2.3.-2120/03
Ob-99200
1. Naročnik: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije.
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2. Naslov naročnika: Javna agencija za
železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor, telefaks
02/23-41-452, tel. 02/23-41-410.
3. Datum izbire: 23. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: posodobitev proge Ormož – Murska Sobota – “Projektiranje,
dobava, montaža in predaja v obratovanje signalno varnostnih in telekomunikcijskih naprav na progi Ormož-Murska
Sobota”.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbe so se ocenjevale
po sistemu točkovanja od 0 do 100 točk,
po naslednji sklopih:
A) tehnična kakovost (40%), in sicer: notranje SV naprave (30%), zunanje SV naprave (30%), CVP (30%), SCADA (5%), TK naprave (5%), ki se bodo ocenjevali po sledečih argumentih; skladnost z zahtevami iz razpisne dokumentacije (25%), delovne in
obratov.zahteve (10%), varnost (15%), načrt
in sestava ponudbe (10%), vzdrževanje
(10%), združljivost (10%), popolnost predloga (5%), tehnični standardi (5%), reference
(10%);
B) ponujena cena, stroški vzdrževanja in
poenotenje ponudb (30%), k ponudbeni ceni se prištejejo vrednost priporočenih rezervnih delov, vrednost storitev vzdrževanja za
dobo 10 let, za katera so osnova dela predvidena v okviru predloženega osnutka vzdrževalne pogodbe in razlika vrednosti manj
ponujenih elementov. Točkovanje se izvede
po naslednji formuli:
Fmin
Fi= —————— x 30
fi
F min – najnižja korigirana ponudbena
vrednost ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
Fi – korigirana ponudbena vrednost i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo;
C) način in kvatiteta izvedbe del – montaže (30%), in sicer: montaža (35%), šolanje (15%), vzdrževanje (35%), dokumentacija (15%), ki se bodo ocenjevali po sledečih argumentih; popolnost predloga (30%),
skladnost z zahtevami iz RD (30%), združljivost ponudbe (30%), reference (10%). Pri
tem bo za sklope A in C uporabljena ocena
od 0 do 9 točk. Skupna ocena ponudbe se
izvede s seštevanjem točk po merilih A, B
in C. Ugodnješi je ponudnik, ki doseže višje
število točk.
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: Siemens Aktiengesellschaft Österreich, Brehmstraße 16, A-1110
Wien.
7. Pogodbena vrednost: 10,887.988,46
EUR in 1.149,848.769,03 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
10,199.208,37
EUR
in
1.325,381.606,88 SIT; 10,887.988,46
EUR in 1.149,848.769,03 SIT.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik ni izbral najugodnejšega ponudnika po odprtem postopku, ker sta prejeti ponudbi nepravilni. Zato je bilo naročilo
oddano po postopku s pogajanji skladno s
1. točko drugega odstavka 20. člena ZJN-1
tako, da se elementi razpisne dokumentacije ne spremenijo in da se v postopek pogajanj vključita oba ponudnika.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis objavljen v Uradnem
listu RS, št. 35 z dne 19. 4. 2002,
Ob-67548 in popravek, Uradni list RS, št.
41 z dne 10. 5. 2002, Ob-68731.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 39/2002
Ob-99203
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. Datum izbire: 19. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja zbirnega centra
Plinarniška – gradbeno obrtniška dela,
strojne in elektro instalacije, ureditev
okolja, vodovod in kanalizacija, kraj izvedbe Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 75%, rok
dokončanja del 10%, reference 10%, plačilni pogoji 5%; izbran je bil ponudnik, ki je
po opravljenem točkovanju in ponderiranju
zbral največ točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Protech d.d. Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5/V, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 70,822.178
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 81,951.565,20 SIT z vključenim DDV,
70,822.178 SIT z vključenim DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Snaga, javno podjetje d.o.o.
Št. 352-05-6/2003
Ob-99230
1. Naročnik: Občina Rače-Fram.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 14,
2327 Rače.
3. Datum izbire: 25. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: nadaljevanje izgradnje
kanala fekalne kanalizacije naselja
Fram-Morje, 2. del – III. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena in reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: NGP Nizke gradnje d.d.,
gradbeno, storitveno, trgovska družba,
2250 Ptuj, Puhova 6.
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7. Pogodbena
vrednost:
30,691.177,75 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 61,268.180,34 SIT, 30,691.177,75 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 25-27 z dne 14. 3. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Občina Rače-Fram

7.
Pogodbena
vrednost:
53,260.266,66 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: po predračunu.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
59,920.104,72
SIT,
53,260.266,66 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2003.
Mestna občina Maribor

Št. 35213-18/2001-0801
Ob-99312
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: 2000 Maribor, tel.
22-01-413.
3. Datum izbire: 18. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije,
vključno z ureditvijo cest, hišnih priključkov ter gradbena dela za sanacijo vodovoda v MČ Studenci po delu Obrežne
ulice med Ciril Metodovo in Ruško in
slepi odcep Limbuške.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila
tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk.
Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova 30, Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
33,698.303,04 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
38,823.176,28
SIT,
33,698.303,04 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2003.
Mestna občina Maribor

Št. 35200-30/2002-0801
Ob-99310
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: 2000 Maribor, tel.
22-01-413.
3. Datum izbire: 18. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije,
vključno z ureditvijo cest, hišnih priključkov ter gradbena dela za sanacijo vodovoda v MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci: naselje Dogoše III. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila
tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk.
Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Protech d.d., Ul. Vita Kraigherja 5/V, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 117,919.754
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: po predračunu.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 127,399.461,60 SIT, 117,919.754 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2003.
Mestna občina Maribor

Št. 35200-30/2002-0801
Ob-99311
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: 2000 Maribor, tel.
22-01-413.
3. Datum izbire: 18. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije,
vključno z ureditvijo cest, hišnih priključkov ter gradbena dela za sanacijo vodovoda v MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci cesta
Cesta k Dravi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila
tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk.
Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d., Zagrebška c. 30, Maribor.

Št. 35213-13/2001-0801
Ob-99309
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: 2000 Maribor, tel.
22-01-413.
3. Datum izbire: 18. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije,
vključno z ureditvijo cest, hišnih priključkov ter gradbena dela za sanacijo vodovoda v MČ Studenci po delu Preradovičeve ulice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila
tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk.
Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova ul. 30, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 59,166.018,15
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
66,863.882,40
SIT,
59,166.018,15 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2003.
Mestna občina Maribor
Št. 35200-69/2001-0801
Ob-99308
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: 2000 Maribor, tel.
22-01-413.
3. Datum izbire: 10. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije,
vključno z ureditvijo cest, hišnih priključkov ter gradbena dela za sanacijo vodovoda v MČ Pobrežje po ulicah: del Šolske, del Štravhovih, Gajeva, Malgajeva,
Ul. Goce Dolčeva.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila
tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk.
Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Poštrak d.o.o., Obrežna
ul.1, Maribor.
7.
Pogodbena
vrednost:
122.207.390,23 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: po predračunu.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
144,412.580,40
SIT,
122,207.390,23 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2003.
Mestna občina Maribor

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. 350-07-93/2003
Ob-99106
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.
3. Datum izbire: 4. 7. 2003.
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4. Vrsta in obseg storitev: izdelava državnega lokacijskega načrta za HE Blanca.
5. Merila za dodelitev:
– ponudbena cena razpisane študije –
30%;
– referenčna dela ponudnika (vključno s
podizvajalci) in ustreznost projektne skupine
– 60%;
– trajanje izvedbe študije – 10%.
Izbrani izvajalec je dosegel največje skupno število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško.
7. Pogodbena vrednost: 38,032.800
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 10,261.000 SIT
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 32,500.000 SIT brez DDV, 31,694.000
SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: rok izvedbe 11 mesecev in 10 dni po
podpisu pogodbe.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Št. 350-05-2/2003
Ob-99107
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-74-00,
faks
01/478-74-22.
3. Datum izbire: 23. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava študije z naslovom: Prostorske ureditve hidroelektrarn na spodnji Savi in urejanje
prostora v vplivnem območju.
5. Merila za dodelitev:
– ponudbena cena razpisane študije –
30%;
– referenčna dela ponudnika (vključno s
podizvajalci) in ustreznost projektne skupine
– 60%;
– trajanje izvedbe študije – 10%.
Izbrani izvajalec je dosegel največje skupno število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Vojkova 57, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 43,200.000
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,900.000 SIT brez DDV, 36,000.000
SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: rok izvedbe 6 mesecev po podpisu pogodbe.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
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Št. 90315-7/2003-11
Ob-99119
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava RS.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Datum izbire: 19. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev:
4.1. zemljiškokatastrska nova izmera
“Vrhe 2”,
4.2. zemljiškokatastrska nova izmera “Kromberk”,
4.3. zemljiškokatastrska nova izmera “Male Žablje”.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
4.1. zemljiškokatastrska nova izmera “Vrhe 2”: Geomeritve d.o.o., Pohorska cesta
15, 2380 Slovenj Gradec;
4.2. zemljiškokatastrska nova izmera
“Kromberk”: Pars d.o.o., Mestni trg 2,
5280 Idrija;
4.3. zemljiškokatastrska nova izmera
“Male Žablje”: Geodetski zavod Celje
d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost:
4.1. zemljiškokatastrska nova izmera “Vrhe 2”: 4,950.000 SIT,
4.2. zemljiškokatastrska nova izmera
“Kromberk”: 7,200.000 SIT,
4.3. zemljiškokatastrska nova izmera
“Male Žablje”: 12,595.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
4.1. zemljiškokatastrska nova izmera “Vrhe 2”: 4 ponudbe,
4.2. zemljiškokatastrska nova izmera
“Kromberk”: 3 ponudbe in
4.3. zemljiškokatastrska nova izmera
“Male Žablje” – 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
4.1. zemljiškokatastrska nova izmera “Vrhe 2”: 7,980.000 SIT, 4,950.000 SIT,
4.2. zemljiškokatastrska nova izmera
“Kromberk”: 8,300.000 SIT, 7,200.000
SIT,
4.3. zemljiškokatastrska nova izmera
“Male
Žablje”:
18,500.000
SIT,
12,595.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2003.
Geodetska uprava RS
Št. 90315-13/2003-8
Ob-99120
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava RS.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Datum izbire: 10. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev:
4.1. zaključna dela – zajem za namen uveljavitve DKN – 2. območje
2003-6,

4.2. zaključna dela – zajem za namen uveljavitve DKN – 2. območje
2003-7.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja cena; naročnik naloge 4.2. ne odda v izvedbo, ker je do roka,
določenega za oddajo ponudb, prispela samo ena ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za nalogo 4.1.: Igea
d.o.o., Koprska 94, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: za nalogo 4.1.:
10,153.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: za nalogo
4.1.: 2 ponudbi, za nalogo 4.2.: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za nalogo 4.1.: 11,343.240 SIT,
10,153.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2003.
Geodetska uprava RS
Št. 03_2003/04
Ob-99122
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,
2000 Maribor, tel. 02/23-55-237, faks
02/23-55-237.
3. Datum izbire: 6. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: grafična priprava za tisk in tiskanje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena,
– čas opravljanja storitev.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CIMRS, Krekova 2, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 29,944.950
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 58,662.329,88 SIT, 29,944.950 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2003.
Univerza v Mariboru
Št. 01/03
Ob-99128
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje,
tel.
03/42-50-300,
faks
03/42-50-310, e-mail: vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si.
3. Datum izbire: 7. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: servisiranje
vodomerov – sklic na prilogo I A – storitev
pod točko 1. storitve vzdrževanja in popra-
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vila v ocenjeni letni vrednosti naročila
9,500.000 SIT.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo je najnižja cena po
vrstah in količini materiala v posameznem
sklopu.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Jordan d.o.o., Draga 1, 8220 Šmarješke Toplice za storitve I. sklopa,
– Boštjan Podrepšek, s.p., Valjavčeva 1,
3000 Celje, za storitve II. sklopa.
7. Pogodbena vrednost:
– Jordan d.o.o.: 1. sklop: 8,650.692
SIT,
– Boštjan Podrepšek, s.p.: 2. sklop:
1,615.143 SIT.
Cene so z DDV. Količine vodomerov, ki
jih bo naročnik dal servisirati, so okvirne in
se naročnik z njimi ne obvezuje, da bo dal
servisirati celotno količino vodomerov po
predračunu.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: 9,049.188 SIT, 8,650.692 SIT,
2. sklop: 1,646.774,40 SIT, 1,615.143
SIT.
Cene so z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 16-17 z dne 9. 3. 2001, Ob-44776.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2003.
Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Št. 020021
Ob-99175
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod –
Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-100; faks
01/58-08-302.
3. Datum izbire: 14. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
idejnega projekta končne dispozicije
blata iz CČN Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: vse ponudbe se zavrnejo.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je ugotovil, da tri prejete
ponudbe od štirih ne ustrezajo pogoju iz
razpisne dokumentacije, kjer je bila določena maksimalna vrednost razpisanih del. Na
podlagi zgoraj navedene ugotovitve, se skladno z 76. in 77. členom Zakona o javnih
naročilih, zavrnejo vse prejete ponudbe.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 43 z dne 17. 5. 2002.

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija d.o.o.
Št. 27/2003
Ob-99199
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 1. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: prenova poslovnih procesov RTV Slovenija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – 60%, reference –
30%, rok izvedbe – 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodeljeno, ker naročnik ni prejel nobene pravilne
ponudbe.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod
Št. 2.3.-2120/03
Ob-99201
1. Naročnik: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, po pooblastilu Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Javna agencija za
železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, po pooblastilu
Slovenske železnice d.d., PP infrastruktura, PE investicije, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, telefaks 01/29-14-822, tel.
01/29-14-593 ali 01/29-14-203.
3. Datum izbire: 2. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: geološko –
geomehanske raziskave za izvennivojska križanja na progi Zidani Most – Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izbrani ponudnik je zbral
maksimalno število točk v skladu z merili v
razpisni dokumentaciji:
– višina ponudbene cene – vplivnost 70%
Točkovanje se izvede na naslednji način:
Fmin
Fi =————————— x 70
fi
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
fi – ponudbena vrednost i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
– usposobljenost strokovnega kadra –
vplivnost 15%
Ocenjuje se število redno zaposlenih ustrezno usposobljenih strokovnjakov s podro-
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čja geomehanike in geologije z najmanj VII.
stopnjo izobrazbe (navedenih v Obrazcu št.
3. – kadrovske zmogljivosti).
Za ustrezno usposobljenost strokovnjaka se smatra, da je strokovnjak v zadnjih
petih letih opravil najmanj tri dela in naloge,
ki so po vrsti in zahtevnosti podobni delu in
nalogam, ki jih bo opravil za razpisano naročilo.
Točkovanje se izvede na naslednji način:
ki
Ki = ——————— x 15
Kmax
ki – število redno zaposlenih ustrezno
usposobljenih strokovnjakov s področja geomehanike in geologije z najmanj VII. stopnjo izobrazbe (navedenih v Obrazcu št. 3.
– kadrovske zmogljivosti) i-tega ponudnika,
ki je imel pravilno ponudbo
Kmax – število redno zaposlenih ustrezno usposobljenih strokovnjakov s področja
geomehanike in geologije z najmanj VII. stopnjo izobrazbe (navedenih v Obrazcu št. 3.
– kadrovske zmogljivosti) ponudnika z največjim številom redno zaposlenih ustrezno
usposobljenih strokovnjakov s področja geomehanike in geologije z najmanj VII. stopnjo izobrazbe (navedenih v Obrazcu št. 3.
– kadrovske zmogljivosti), ki je imel pravilno ponudbo.
V primeru, da je navedeno več kot 5
redno zaposlenih ustrezno usposobljenih
strokovnjakov s področja geomehanike in
geologije z najmanj VII. stopnjo izobrazbe
(navedenih v Obrazcu št. 3. – kadrovske
zmogljivosti), se bo upoštevalo, da je število Kmax enako 5;
– rok izvedbe javnega naročila –
vplivnost 15%
Ocenjuje se skupno število koledarskih
dni predvidenih za izdelavo predmeta javnega naročila (mesec ima 30 dni).
Točkovanje se izvede na naslednji način:
Rmin
Ri = ————————x 15
ri
Rmin – število koledarskih dni za izdelavo predmeta javnega naročila ponudnika z
najkrajšim rokom za izdelavo, ki je imel pravilno ponudbo
ri – število koledarskih dni za izdelavo
predmeta javnega naročila i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo.
Skupna ocena ponudbe se izvede s seštevanjem točk po vseh treh merilih. Ponudnik, ki zbere najvišje število točk, je najugodnejši.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Geot d.o.o., Dimičeva 12,
Ljubljana (vodilni partner) in Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12 (partner).
7. Pogodbena
vrednost:
45,194.889,36 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 64,290.504 SIT, 45,194.889,36 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 404-01-22/2003
Ob-99202
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana,
tel.
01/24-41-176,
faks
01/24-41-269.
3. Datum izbire: 6. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projektne in tehnične dokumentacije pri
gradnji objekta Dvojezična srednja šola
Lendava s športno dvorano.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 40%, reference ponudnika 30%, nagrade arhitektu in
odkupi arhitekturnih rešitev na mednarodnih
natečajih 15%, pridobitev certifikata ponudnika za standard ISO 9001 15%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inženiring IBT Ljubljana
d.d., Proletarska 4, 1110 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 29,880.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 47,844.000 SIT, 29,880.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 110-1/03
Ob-99222
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, tel. 300-99-59 in faks
01/300-99-37.
3. Datum izbire: 17. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: AC Beltinci–Pince; AC Lendava–Pince: poročilo
o vplivih na okolje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Urbis d.o.o., Svetozarevska 6, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 14,121.600
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,960.574,70 SIT, 7,859.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 24 z dne 7. 3. 2003, Ob-89690.
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-99223
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, tel. 300-99-59 in faks
01/300-99-37.
3. Datum izbire: 3. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, PZR za
izpostavo Vipava na odseku HC Razdrto–Vipava (Rebernice).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Investbiro Koper d.d., Trg
Brolo 12, Koper.
7. Pogodbena vrednost: 12,372.240
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,920.000 SIT, 12,372.240 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 28. 2. 2003, Ob-89070.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-99224
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, tel. 300-99-59 in faks
01/300-99-37.
3. Datum izbire: 17. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje zunanje kontrole pri gradnji obvoznice Pragersko od KM 0+002 do KM 6+050.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skladno z raspisno dokumentacijo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ZAG, Dimičeva 12, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 30,710.014 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,710.014 SIT, 29,465.430 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 35 z dne 11. 4. 2003, Ob-91803.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
DARS d.d.

Št. 49/2003
Ob-99241
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta.
2. Naslov naročnika: Razlagova ulica
14, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 3. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje poslovnih prostorov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena. Ponudnik je bil izbran,
ker je ponudil najnižjo ceno.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Čistoča d.o.o., upravljanje, čiščenje, varovanje, Ljubljanska cesta
12f, 1236 Trzin.
7. Pogodbena
vrednost:
16,789.185,43 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,346.920 SIT, 13,990.987,86 SIT
(brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2003.
Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Št. 79499/03-1499-11/03
Ob-99247
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, telefaks 01/251-45-84.
3. Datum izbire: 24. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
programske opreme Oracle.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: objektivni razlogi, zaradi katerih je izvajalec edini, ki lahko izpolni naročilo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Oracle Software d.o.o.,
Dunajska 156, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 73,711.063,71
SIT z upoštevanim 20% DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo izvedeno po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu z 2. točko prvega odstavka 20. člena
ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Ministrstvo za finance
Št. 6/03
Ob-99259
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta
30, 2000 Maribor (tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360).
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3. Datum izbire: 15. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
splošnih del pri vzdrževanju komunalne
infrastrukture;
1. sklop – splošna dela pri vzdrževanju
javnih prometnih površin,
2. sklop – splošna dela pri vzdrževanju
zelenih površin,
3. sklop – splošna dela pri vzdrževanju
javne razsvetljave.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo oddano v
skladu z razpisanimi merili, in sicer:
– ponudbena cena 60%,
– reference 10%,
– število delavcev 10%,
– certificiran sistem ravnanja z okoljem
10%,
– certificiran sistem vodenja kakovosti
10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. sklop: Grahag d.o.o., Nasipna 82,
2000 Maribor; Hasanaj Halim s.p., Kvedrova 35, 8290 Sevnica,
2. sklop: Moga d.o.o., Zemljičeva 21,
2000 Maribor,
3. sklop: OZ Trgokooperant z.o.o., Titova cesta 44, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 30,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: 2,
2. sklop: 2,
3. sklop: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: 2.500 SIT, 2.500 SIT,
2. sklop: 2.516,60 SIT, 2.346 SIT,
3. sklop: 2.500 SIT, 2.300 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2003.
Nigrad d.d. Maribor
Št. 5/03
Ob-99260
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta
30, 2000 Maribor (tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360).
3. Datum izbire: 15. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
prevoznih in strojnih storitev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo oddano v
skladu z razpisanimi merili, in sicer:
– ponudbena cena 60%,
– reference 10%,
– odzivni čas 10%,
– certificiran sistem ravnanja z okoljem
10%,
– certificiran sistem vodenja kakovosti
10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Viator&Vektor d.d., Dunajska cesta
224, 1000 Ljubljana,

– Avtoprevoz d.o.o., Tržaška cesta 61,
2000 Maribor,
– Anton Rajšp s.p., Prešernova ulica 7,
2230 Lenart,
– Stjepan Platnjak s.p., Streliška 23a,
2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 30,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29.713 SIT, 28.885 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2003.
Nigrad d.d. Maribor
Št. 404-01-21/2003
Ob-99295
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana,
tel.
01/24-41-176,
faks
01/24-41-269.
3. Datum izbire: 12. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projektne in tehnične dokumentacije pri
gradnji objekta Gimnazija Moste.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 40%, reference ponudnika 30%, nagrade arhitektu in
odkupi arhitekturnih rešitev na mednarodnih
natečajih 15%, pridobitev certifikata ponudnika za standard ISO 9001 15%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE d.d., svetovanje,
projektiranje, inženiring, Hajdrihova 4, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 69,889.200
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 69,889.200 SIT, 21,576.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2003.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Št. 404-01-20/2003
Ob-99296
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana,
tel.
01/24-41-176,
faks
01/24-41-269.
3. Datum izbire: 6. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projektne in tehnične dokumentacije pri
gradnji objekta Ekonomska šola Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 40%, reference ponudnika 30%, nagrade arhitektu in
odkupi arhitekturnih rešitev na mednarodnih
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natečajih 15%, pridobitev certifikata ponudnika za standard ISO 9001 15%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE d.d., svetovanje, projektiranje, inženiring, Hajdrihova 4, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 73,122.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 80,528.400 SIT, 35,172.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2003.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Podelitev koncesij
Št. 352-09 01-03
Ob-99229
Na podlagi 36. člena Zakona o javnih
gospodarskih službah (Ur. l. RS, št. 32/93
in 30/98), 133. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) in Odloka o
izvajanju in podelitvi koncesije za izvajanje
obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (Uradno glasilo Občine Kostel,
št. 5/02) objavljamo
javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje
obvezne gospodarske javne službe
pregledovanja, nadzorovanja in
čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov zaradi varstva zraka na
območju Občine Kostel
1. Koncedent: Občina Kostel.
2. Naslov koncedenta: Vas 1, 1336 Vas,
tel. 01/89-48-006, faks 01/89-48-007, email: obcina.kostel@siol.net.
3. Opis in obseg koncesije: opravljanje
gospodarske javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
4. Kraj izvajanja: celotno območje Občine Kostel.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje izvedbe: od podpisa
pogodbe za dobo 5 let.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Kostel, Občinska uprava, Aleš Marolt.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno v ponedeljek in sredo od 9. do 12. ure, četrtek
od 14. do 16. ure, na sedežu Občine Kostel, do vključno 22. 8. 2003, po pošti po
predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, do izteka roka za prevzem
razpisne dokumentacije, to je do 22. 8.
2003.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisane dokumentacije je 5.000 SIT, znesek je potrebno nakazati na TRR Občine Kostel št. 013650100005397, odprt pri UJP Novo mesto s
pripisom »Razpisna dokumentacija za oddajo koncesije – dimnikarstvo«. Potrdilo o
vplačilu je potrebno predložiti ob dvigu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 9. 2003 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Kostel, Občinska uprava,
Vas 1, 1336 Vas.
(c) Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
16. 9. 2003 ob 12. uri; Občina Kostel, Vas
1, 1336 Vas.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: varščina v
višini 100.000 SIT, znesek je potrebno nakazati na TRR Občine Kostel št. 013650100005397 pri UJP Novo mesto, s pripisom »Varščina za resnost ponudbe, za oddajo koncesije – dimnikarstvo«, ki se neuspešnemu ponudniku vrne v roku 5 dni po
izboru, izbranemu koncesionarju, pa se poračuna s koncesnino.
10. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je izbrana kot najugodnejša: pogodba.
11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: splošni pogoji po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih, in sicer:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni
register ali samostojni podjetnik, prijavljen
pri ustrezni davčni upravi v Republiki Sloveniji,
– da je registriran in ima dovoljenje za
opravljanje dejavnosti,
– da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet koncesije,
– da ima poravnane vse davke in prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi Republike Slovenije,
– da razpolaga z zadostnim številom kadra za opravljanje koncesionarske dejavnosti,
– da je ustrezno tehnično opremljen za
izvajanje koncesije,
– da je finančno in poslovno sposoben,
– da predloži reference o dosedanjem
delu,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kakovostno opravljanje koncesionirane dejavnosti,
– da opravlja storitve v skladu s cenami,
ki jih potrjuje pristojni občinski organ,
– da je usposobljen za vodenje katastra
in evidenc dimnikarske službe ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za
njegovo vodenje,
– da se obveže zavarovati proti odgovor-
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nosti za škodo, ki jo z opravljanjem dimnikarske službe lahko povzroči uporabnikom
ali drugim osebam,
– da na zahtevo koncedenta ali pristojne
inšpekcije omogoči strokovni in finančni
nadzor nad zakonitostjo dela.
12. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 31.
12. 2003, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 24. 9. 2003.
13. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, način usklajevanja cen 5%, reference
5%, mobilnost ukrepanja (razpoložljivost v
kraju in času) 10%, višina koncesnine 10%.
14. Morebitne druge informacije o naročilu: /
15. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: Uradni list RS, št. 42 z
dne 9. 5. 2003, Št. 352-09 01-03, Ob93357.
16. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Občina Kostel

Javni razpisi
Zaprtje javnega razpisa
Ob-99261
Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva objavlja zaprtje javnega razpisa za
ugodnejše kredite malim in srednje velikim
podjetjem v letu 2003 (Uradni list RS, št.
31 z dne 28. 3. 2003, Ob-90930), zaradi
porabe sredstev.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj malega gospodarstva
Maribor
Ob-99238
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji
okvirnega
sporazuma
med
Vlado
Republike Slovenija in Komisijo Evropskih
skupnosti o uresničevanju skupnosti
ukrepov o finančni, tehnični in drugih
oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št. 56/93),
v zvezi z 2. členom Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) ter 117. in
118. členom Pravil in postopkov Evropske
unije za izvedbo javnih razpisov, objavlja
Republika Slovenija, Servis skupnih služb
Vlade
sklep o izboru
Naslov: Mejni prehod na bodoči zunanji
meji EU, Izgradnja veterinarskih in
fitosanitarnih objektov na mejnem prehodu
Obrežje.
Lokacija: Obrežje, Dolenjska regija,
Slovenija.
1. Št. objave: Uradni list RS, št.
25-27/2003.
2. Datum objave razpisa: 14. 3. 2003.
3. Število in nazivi posameznih
sklopov: enovito javno naročilo za:
izgradnja veterinarskega in fitosanitarnega
objekta na mejnem prehodu Obrežje

(zgradbi št. 28 in 29) in dobava opreme
za izvajanje veterinarskih in fitosanitarnih
pregledov.
4. Pogodbena vrednost: 1,590.765,69
EUR.
5. Datum izbora: 15. 5. 2003.
6. Število prejetih ponudb: 2.
7. Naziv
in
naslov
uspešnega
ponudnika: SCT d.d., Ljubljana, Slovenska
56, 1000 Ljubljana.
Servis skupnih služb Vlade RS
Ob-99240
In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement between the Government of Republic of
Slovenia and European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), referring to Public Procurement Law, Article 2 (OG RS 39/00)
and according to Articles 117 & 118 of the
European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed the Republic of Slovenia, the Joint Services of
the Government of the Republic of
Slovenia, announce
Works contract award notice
Project titile: State Borcer Control on
the Future External EU Border; Component 1: Construction of Veterinary and
Phytosanitary Facilities at the Border Inspection Post Obrežje.
Project number: Sl 0107.01.01.
Location: Obrežje, Dolenjska region,
Slovenia.
1. Publication reference: OG RS No.
25-27/2003.
2. Publication date of the procurement
notice: 14th March 2003.
3. Lot number and lot title: Single lot:
Construction
of
Veterinary
and
Phytosanitary Facilities at the Border Inspection Post Obrežje (buildings No 28
and 29) and the supply of the equipment
for the proper functioning of the veterinary
and phytosanitary inspection.
4. Contract value: EUR 1,590,765.69.
5. Date of award of the contract: 15th
May 2003.
6. Number of tenders received: 2.
7. Name and address of successful tenderer: SCT d.d., Ljubljana, Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
Joint Services of the Government
of the Republic of Slovenia
Št. 316-67/2003
Ob-99225
Na podlagi Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS,
št. 63/03), 65. in 66. člena Energetskega
zakona (Ur. l. RS, št. 79/99 in 8/00), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 56/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Ur. l. RS, št.
118/02 in 63/03) in 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03)
objavljamo
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javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih
projektov na področju učinkovite rabe
in obnovljivih virov energije za leto
2003
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije,
Dimičeva
12,
Ljubljana,
tel.
01/300-69-90, faks 01/300-69-91 (v nadaljevanju: Agencija).
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje mednarodnih projektov, ki se izvajajo v okviru
programov SAVE in ALTENER ter v okviru
mreže za promocijo energetskih tehnologij
OPET Evropske komisije.
Sofinancirani bodo tisti projekti, ki po
namenu in ciljih ustrezajo programskim
usmeritvam in pomenijo podporo dejavnostim Agencije.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo organizacije, ki so v letu 2003 za izvajanje projekta
sklenile pogodbo z Evropsko komisijo o
sofinanciranju projekta.
IV. Merila za izbor
Pri izboru projektov za sofinanciranje
bodo upoštevana naslednja merila:
– ustreznost projekta glede na programske usmeritve Agencije,
– kakovost programa del,
– reference vlagatelja.
Ocenjevanje in vrednotenje vsake popolne vloge bo izvedeno s točkovanjem po
posameznem merilu posebej za program
SAVE in ALTENER ter posebej za OPET
projekte.
V. Okvirna višina sredstev razpisa
Skupna predvidena višina sredstev za
sofinanciranje v letu 2003 je za program
SAVE in ALTENER do 21,562.000 SIT na
proračunski postavki 4259 ter za mrežo
OPET do 17,000.000 SIT na proračunski
postavki 3938.
VI. Sredstva iz tega razpisa morajo biti
porabljena do 31. 12. 2003.
VII. Dodelitev sredstev
Sredstva za sofinanciranje projektov bodo dodeljena projektom, ki bodo pri ocenjevanju dosegli vsaj 65 točk, in sicer v
višini do zneska zaprošenih sredstev. Pri
tem se bodo upoštevala tudi morebitna
sredstva sofinanciranja iz drugih virov. V
primeru, da razpoložljiva proračunska sredstva ne bodo zadostovala, se bo višina sofinanciranja za posamezni projekt sorazmerno znižala.
VIII. Obvezna oblika in vsebina vloge
Oblika in vsebina vloge je skupaj z opisom predmeta razpisa, pogoji in podrobnejšimi merili za dodelitev sofinanciranja
navedena v razpisni dokumentaciji.
IX. Predložitev vlog
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo
dostavite v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, označeno z natančno oznako na sprednji strani:

»Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov za URE in
OVE«. V levem zgornjem kotu mora biti
navedeno ime in točen naslov vlagatelja.
Rok za oddajo vlog je do vključno 1.
septembra 2003. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za
oddajo oddana na pošti kot priporočena
pošiljka ali če je bila do 15. ure na ta dan
oddana na Agenciji.
Nepravočasne ali nepravilno označene
vloge bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
Vsako vlogo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti
bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik od 8. do
15. ure na Agenciji RS za učinkovito rabo
energije, Dimičeva 12, Ljubljana.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani Agencije na naslovu http//
www.gov.si/aure.
XI. Informacije o razpisu
Vse dodatne informacije o razpisu lahko interesenti dobijo vsak delavnik med 9.
in 11. uro do konca roka za predložitev
vlog na tel. 01/300-69-90 (mag. Boris Selan ali mag. Jani Turk) oziroma po e-pošti
boris.selan@gov.si ali jani.turk@gov.si.
XII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo 2. septembra 2003
ob 14. uri v prostorih Agencije. Odpiranje
vlog bo javno.
XIII. Izid razpisa
Vlagatelji bodo po postopku obveščeni
o potrebni dopolnitvi vlog, najpozneje v 45
dneh od dneva odpiranja pa o izidu javnega razpisa.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Agencija RS za učinkovito
rabo energije
Ob-99263
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96, 64/01, 101/01, 108/02,
14/03 in 34/03) in Pravilnika o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (Ur. l.
RS, št. 13/03) ter v skladu s Pravilnikom o
postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.
l. RS, št. 66/01, 103/01, 53/02, 80/02,
88/02 in 47/03) Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad
RS za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za financiranje in sofinanciranje
evalvacijskih študij na področju vzgoje
in izobraževanja v Republiki Sloveniji v
letu 2003
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad
RS za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je financiranje in sofinanciranje evalvacijskih študij na področju vzgoje in izobraževanja.
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Namen javnega razpisa je, da na posameznih vsebinskih področjih ugotovi, kako
se cilji, načela in rezultati kurikularne prenove uresničujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu, oziroma da ugotovi, kako
kurikularna prenova vpliva na dejanske
učinke vzgoje in izobraževanja v Republiki
Sloveniji.
V letu 2003 prednostno razpisujemo
naslednje evalvacijske problematike:
A) Vpliv kurikuluma na vzgojni proces v
vrtcih
Utemeljitev:
Uvedba Kurikuluma za vrtce prinaša novosti na sistemski in na vsebinski ravni.
Sistemska in vsebinska prenova vrtcev zahteva spremljanje in ugotavljanje kakovosti
na različnih ravneh. Ena od pomembnih
ravni ugotavljanja ravni kakovosti je procesna raven, ki zajema celotni vzgojni proces.
Cilji:
– Preučiti načrtovanje kurikula v vrtcih
z vidika strukture, ciljev, načel, vsebin in
dejavnosti.
– Analizirati načrtovanje vzgojiteljice,
pomočnice vzgojiteljice in drugih strokovnih delavk v vrtcu.
– Analizirati načrtovanje vzgojiteljice in
učiteljice v prvem razredu devetletke.
– Analizirati načrtovani in izvedbeni kurikulum v oddelku (vrtca in prvega razreda
devetletke).
– Analizirati izvajanje posameznih dejavnosti v oddelku (vrtca in prvega razreda
devetletke).
– Analizirati organizacijo in potek dnevnih rutinskih dejavnosti v oddelku
– Analizirati vlogo otrok v procesu izvajanja kurikula.
B) Prenova izobraževalnega procesa v
prvem triletju osnovne šole
Utemeljitev:
V prvem triletju osnovne šole je s prenovo nastalo več sprememb: večja integracija izobraževalnega procesa, ki se kaže v večji integraciji vsebine izobraževanja,
v povezovanju učiteljev, sodelovanju specialnih pedagogov v vzgojno-izobraževalnem procesu ter večji individualizaciji izobraževalnega procesa (notranja diferenciacija). Utemeljeno je predvidevanje, da te
spremembe vplivajo na pedagoške in didaktične značilnosti izobraževalnega procesa. Evalvacija mora biti osredotočena na
vpliv teh sprememb na počutje, aktivnost
in uspešnost učencev in na doseganje
standardov znanja. Evalvacija mora upoštevati, da po preizkusnem obdobju uvajanja programov devetletke v prvo triletje je
zdaj že mogoče ocenjevati razlike v doseženem znanju v primerjavi s programom
8-letne OŠ.
Cilji:
– Proučiti vpliv novih oblik in metod dela v prvem triletju devetletke na doseganje
standardov znanja in ciljev kurikula v primerjavi z osemletnim programom in doseganjem znanja v drugih državah.
– Ugotoviti stopnjo doseganja potrebnih
in s kurikulom opredeljenih standardov znanja za napredovanje iz prvega v drugo triletje.
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– Ugotoviti, kakšne so dejanske spremembe v didaktičnem oblikovanju izobraževalne vsebine v prvih treh razredih (integracija, oblikovanje didaktičnih sklopov,
oblikovanje funkcionalnih življenjskih celot)
in v artikulaciji ter izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa.
– Preučiti, kako novosti vplivajo na počutje, aktivnost in uspešnost učencev.
C) Nacionalni preizkusi znanj
Utemeljitev:
Nacionalni preizkusi znanja, ki so že nekaj časa predmet strokovne razprave, se s
frontalnim uvajanjem devetletne osnovne
šole pojavljajo po vseh triletnih obdobjih.
Z evalvacijskimi študijami želimo ugotoviti,
v kakšnem obsegu s temi preizkusi dosegamo cilje, opredeljene ob nastanku koncepta nacionalnih preizkusov. Hkrati želimo prepoznati dejanske učinke nacionalnih preizkusov na slovenski izobraževalni
sistem na vseh ravneh.
Cilji:
– Preučiti vsebinsko strukturo, razvidnost standardov znanja, taksonomske ravni in merske značilnosti nacionalnih preizkusov znanja v devetletki.
– Ugotoviti učinke nacionalnih preizkusov znanja na razvoj in izvedbo kurikula ter
preučiti vzroke teh učinkov.
D) Mednarodna primerjava obremenjenosti učencev v devetletki z vidika otrokovega in mladostnikovega psihosocialnega
razvoja
Utemeljitev:
Eden od ciljev prenove vzgoje in izobraževanja je v prilagajanje vzgojno-izobraževalnega procesa značilnostim psihosocialnega razvoja otrok in mladostnikov.
Osnovnošolska vzgoja in izobraževanje morata z obsegom in intenziteto obremenitev
ugodno vplivati na ta razvoj.
Cilji:
– Ugotoviti, kolikšna je v primerjavi z
obremenjenostjo enako starih učencev v
drugih državah – zlasti državah Evropske
unije – obremenjenost učencev slovenske
devetletne osnovne šole.
– Narediti primerjavo obremenjenosti,
kot je navedeno v predhodni alinei, za
učenčevo šolsko delo in za njegovo domače delo za šolo.
– Narediti mednarodno primerjavo
vključenosti učencev v dopolnilni in dodatni pouk.
– Narediti primerjavo obremenjenosti
učencev osemletke (pred frontalno uvedbo prenovljenih programov) in devetletke.
– Ugotoviti, kolikšna storilnostna pričakovanja imajo do učencev referenčne, zanje pomembne osebe, zlasti njihovi starši.
– Narediti mednarodno primerjavo storilnostnih pričakovanj, ki jih imajo do učencev zanje pomembne osebe v Sloveniji in
v drugih državah, zlasti v državah Evropske unije.
– Izdelati mednarodno primerjavo obsega učenčevega prostega časa in načina
izrabljanja le-tega.
– Izdelati mednarodno primerjavo učenčevih zaznav tega, koliko je zanje šolsko
okolje rizično.
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E) Gimnazija
Utemeljitev:
Gimnazijsko izobraževanje je doživelo
dve vrsti sprememb, ki zahtevata temeljit
premislek. Poleg kurikularnih sprememb,
ki so vnesle manjše spremembe v program
splošne gimnazije in uvedle nove programe strokovnih gimnazij, se spreminja tudi
struktura vpisa. Vse večji del učencev se
namreč po končani osnovni šoli vpiše v
gimnazije.
Cilji:
– Preučiti, kako povečan vpis vpliva na
gimnazijske izobrazbene standarde.
– Preučiti, v kakšni meri povečan vpis
poglablja razlike med dijaki in vpliva na učni proces v posameznih razredih.
– Analizirati povezavo med povečanim
vpisom in učnimi težavami dijakov.
– Analizirati izvajanje obveznih izbirnih
vsebin in izbirnih predmetov.
– Preučiti vpliv mature na četrti letnik
gimnazijskega izobraževanja.
F) Dualni način pridobivanja poklicne
izobrazbe
Utemeljitev:
Uvedba dualnega načina organizacije
srednjega poklicnega izobraževanja z večjim poudarkom na pridobivanju praktičnega znanja, spoznavanju delovnega okolja ter pridobivanju delovnih sposobnosti
naj bi omogočila hitrejšo vključitev posameznika na trg delovne sile. Pri tem se
pojavljajo zahteve po večjem deležu praktičnega izobraževanja in razvijanju bolj
fleksibilnih oblik povezovanja teoretičnega in praktičnega pouka. Hkrati se pojavlja vprašanje enakovrednosti pridobljene
poklicne izobrazbe ne glede na izbrano
(šolsko ali dualno) pot za njeno doseganje.
Cilji:
– Ugotoviti vlogo splošnih predmetov v
programih pri doseganju ciljev izobraževalnega programa – primerjati šolski in dualni
način organiziranja poklicnega izobraževanja.
– Ugotoviti vpliv predmetov z integriranim strokovno–teoretičnim in splošnim znanjem na kakovost poklicne usposobljenosti.
– Analizirati potrebe delodajalcev po dualnem načinu poklicnega izobraževanja, njihovo pripravljenost in usposobljenost za
prenos praktičnega znanja.
– Analizirati uresničevanje ciljev praktičnega izobraževanja (tako praktičnega pouka kot praktičnega izobraževanja v delovnem procesu).
– Analizirati ustreznost katalogov znanj
za uresničevanje socializacijskih ciljev –
primerjava med šolsko in dualno obliko izobraževanja.
– Analizirati vlogo mentorjev in njihovo
usposobljenost pri uresničevanju cilja “teoretizacije” praktičnega izobraževanja v dualni organizaciji.
– Analizirati dejansko enakovrednost
šolskega in dualnega načina pridobivanja
poklicne izobrazbe.
– Analizirati uspešnost diplomantov poklicnih šol po končanem izobraževanju.

G) Izobraževanje odraslih
Utemeljitev:
Pri uresničevanju kurikularne prenove v
izobraževanju odraslih je poudarek predvsem na prilagajanju izobraževalnega programa značilnostim, posebnostim in potrebam udeležencev na ravni izvedbe. To zahteva tako ustrezno usposobljenost učiteljev v izobraževanju odraslih kakor tudi
takšno sistemsko ureditev, ki pušča dovolj
prostora za avtonomno odločanje pri izbiri
in uvajanju primernih rešitev.
Cilji:
– Preučiti vpliv kurikularnih novosti in
novih sistemskih rešitev v izobraževanju
odraslih na stopnjo strokovne avtonomije
in odgovornosti učiteljev v izobraževanju
odraslih.
– Analizirati pripravljenost in usposobljenost osebja v izobraževanju odraslih za
prevzemanje spremenjene vloge, ki jo terja uresničevanje ciljev kurikularne prenova.
– Analizirati ustreznost obstoječih programov dodiplomskega izobraževanja in
programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter specializacij z vidika zagotavljanja kompetenc, ki jih terja spremenjena vloga učitelja v izobraževanju odraslih.
H) Poklicno in strokovno izobraževanje
mladine in odraslih s posebnimi potrebami
Utemeljitev:
V prenovljene programe poklicnega in
strokovnega izobraževanja so vključeni
mladina in odrasli s posebnimi potrebami.
Evalvacija učinkov prenove na tem področju je še posebej pomembna z vidika spodaj navedenih ciljev.
Cilji:
– Analizirati kakovost in trajnost znanja.
– Analizirati samozavest, samopodobo
in odnose med učenci.
– Analizirati učne načrte, programe, vrste programov z vidika specifike mladine
in odraslih s posebnimi potrebami.
– Analizirati socialno-integracijsko vlogo šole z vidika mladine in odraslih s posebnimi potrebami.
– Analizirati motivacijo, usposabljanje in
sodelovanje pedagoških delavcev pri delu
z mladino in odraslimi s posebnimi potrebami.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji vlog:
A) Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije – pravne osebe javnega
ali zasebnega prava, ki izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.96/02) (v
nadaljnjem besedilu: vlagatelji).
B) Odgovorni nosilec projekta:
– mora biti registriran raziskovalec,
– mora izpolnjevati pogoje, ki so predpisani v 29. in/ali 30. členu Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02),
– je uspešno samostojno opravil vsaj
eno raziskavo na področju, ki je predmet
razpisa,
– ima objavljena znanstvena dela v zadnjih treh letih,
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– je v delovnem razmerju v raziskovalni
organizaciji, kjer bo izvajal evalvacijsko študijo ali je zasebni raziskovalec.
C) Sodelavci pri evalvacijski študiji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo vsaj visoko izobrazbo,
– da imajo bibliografske enote na področju, ki je predmet razpisa.
4. Merila za izbor prejemnikov in višino
(so)financiranja
Merila in pogoji za izbor prejemnikov in
višino financiranja oziroma sofinanciranja
evalvacijske študije so del razpisne dokumentacije.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev tega razpisa znaša 20,000.000 SIT, od tega okoli
10,000.000 SIT v letu 2003 in okoli
10,000.000 SIT v letu 2004.
6. Rok, do katerega morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Predvideni rok začetka izvajanja študij je
15. 9. 2003. Študije so lahko največ dvoletne. Predvideni rok do katerega morajo
biti porabljena dodeljena sredstva je 15. 9.
2005.
7. Vloga za razpis
Vloga za razpis mora vsebovati izpolnjene obrazce iz razpisne dokumentacije, in
sicer:
A) razpisni obrazec EŠ-2003/1,
B) razpisni obrazec EŠ-2003/2.
Vloga mora vsebovati tudi vse priloge, ki
so navedene v razpisnih obrazcih.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
8.1. Rok za predložitev vlog in način predložitve, ne glede na način dostave
Vloge morajo, ne glede na način dostave, prispeti v pisni obliki: v zapečateni ovojnici na Urad RS za šolstvo (tajništvo II. nadstropje, soba št 88), na naslov: Ministrstvo
RS za šolstvo, znanost in šport, Urad RS za
šolstvo Trubarjeva 5, 1000 Ljubljana, najkasneje do ponedeljka 25. avgusta 2003
do 12. ure.
8.2. Opremljenost vloge
Na ovojnici vloge mora biti:
– vidna označba: “Ne odpiraj – vloga na
javni razpis za financiranje in sofinanciranje
evalvacijskih študij na področju vzgoje in
izobraževanja v Republiki Sloveniji v letu
2003”;
– naslov urada (na sprednji strani ovojnice);
– naslov vlagatelja (na zadnji strani ovojnice).
8.3. V vsaki poslani pošiljki je lahko vloga, skupaj z eno fotokopijo vloge, le za eno
evalvacijsko študijo.
8.4. Nepravilno označene ali nepravilno
izpolnjene vloge ter vloge, ki niso oddane v
roku, bo komisija v postopku odpiranja vlog
zavrgla in jih vrnila predlagatelju vloge.
9. Odpiranje vlog
Postopek javnega razpisa in odpiranje
vlog, prispelih na razpis, vodi Strokovna komisija Urada RS za šolstvo za izvedbo javnega razpisa.
Odpiranje vlog bo 25. avgusta 2003
ob 14. uri, v prostorih Ministrstva za šol-

stvo, znanost in šport, Urad RS za šolstvo,
Trubarjeva 5, Ljubljana. Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje vlog
ne bo javno.
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh od dneva odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisni dokumentaciji
11.1. Razpisna dokumentacija obsega:
1. besedilo razpisa,
2. razpisni obrazec EŠ-2003/1,
3. razpisni obrazec EŠ-2003/2,
4. vzorec pogodbe z vlagateljem,
5. opis postopka, pogojev in meril za
izbor,
6. izhodišča za evalvacijo kurikularne
prenove vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji.
11.2. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani dvignejo v tajništvu Urada
RS za šolstvo, Trubarjeva 5, 1000 Ljubljana ali poiščejo na domači internetni
strani MŠZŠ. (http://www.mszs.si). V primeru, da zainteresirani pridobijo razpisno
dokumentacijo preko spletne strani ministrstva morajo pridobiti še Izhodišča za
evalvacijo kurikularne prenove vzgoje in
izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije. Publikacijo lahko naročijo pri Vesni Zgonec,
po tel. 01/252-81-80, vsak delavnik od
9. do 13. ure.
11.3. Dodatne informacije: vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo
pri Vesni Zgonec na Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport, Uradu RS za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana, osebno ali po tel.
01/252-81-80, vsak delavnik od 9. do 13.
ure.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Urad RS za šolstvo
Ob-99104
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica na podlagi 11. člena Zakona
o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova
kupnine na podlagi Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
45/95, 34/96, 60/99, 22/00, 67/01 in
47/02), Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 60/99,
52/02, 56/03), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije
za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (Ur. l. RS, št.
45/02, 56/03), sklepa Vlade RS z dne 3.
4. 2003 o poslovnem in finančnem načrtu
Javnega sklada za leto 2003 in sklepa Vlade
Republike
Slovenije,
št.
408-00/2001-21 dne 26. 6. 2003 o izvedbi javnega razpisa za male neinfrastrukturne objekte ob meji z Republiko Hrvaško
objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje malih
neinfrastrukturnih objektov ob meji
med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje malih neinfrastrukturnih projektov na
območjih ob meji z Republiko Hrvaško.
2. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev
Višina
razpisanih
sredstev
je
80,000.000 SIT nepovratnih sredstev v
skladu s poslovnim in finančnim načrtom
Javnega sklada in sklepa Vlade Republike
Slovenije z dne 26. 6. 2003.
Višina sofinanciranja
Glede na uvrstitev občine v skladu z
Navodilom o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni
regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01) bo
zagotovljeno naslednje sofinanciranje:
– 60% za projekte, ki se izvajajo v občinah v regijah Pomurje (Ljutomer, Razkrižje, Črenšovci, Lendava), Podravje (Žetale, Podlehnik, Videm, Gorišnica, Zavrč, Ormož) in Spodnjeposavje (Krško, Brežice);
– 50% za projekte, ki se izvajajo v občinah v Savinjski regiji (Bistrica ob Sotli, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec), v občinah Jugovzhodne Slovenije (Loški Potok,
Osilnica, Kostel, Kočevje, Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Šentjernej) in Notranjsko-kraške regije (Ilirska Bistrica, Loška
dolina);
– 40% za projekte, ki se izvajajo v občinah iz Obalno-kraške regije (Piran, Koper,
Hrpelje-Kozina).
II. Pogoji in nameni dodeljevanja sredstev
1. Namen
Osnovni namen je nuditi finančno podporo projektom v povezavi z vzpostavitvijo
turističnih con na območju meje med Slovenijo in Hrvaško na podlagi Sporazuma o
obmejnem prometu in sodelovanju (SOPS),
kot tudi povezovanju ljudi na lokalni ravni in
razvojnim dejavnostim čezmejnega značaja. Cilj programa je povečati sposobnost
lokalnih in regionalnih institucij za razvijanje
in izvajanje skupnih projektov v obmejnih
regijah. Do financiranja v okviru razpisa so
upravičene dejavnosti, ki so namenjene blažitvi vpliva meje in podpori razvojnim projektom manjšega obsega.
2. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški prednostno zajemajo:
– označitev elementov turistične cone
s tablami;
– izdelava turistične karte in informativno propagandnega materiala;
– vzpostavitev informacijskega središča.
Turistična karta, informativno propagandni material, označitvene in informativne
table morajo biti izdelane v skladu z določili Podkomisije za turistične cone pri Stalni mešani komisiji po SOPSu.
Sofinancira se lahko tudi:
– obnova manjših objektov naravne in
kulturne dediščine,
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– ureditev drugih turističnih vsebin.
3. Upravičenci
Upravičenec in prejemnik sredstev je občina, ki meji neposredno z Republiko Hrvaško.To so naslednje občine: Piran, Koper,
Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Kočevje,
Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Šentjernej,
Krško, Brežice, Bistrica ob Sotli, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Žetale, Podlehnik, Videm, Gorišnica, Zavrč, Ormož,
Ljutomer, Razkrižje, Črenšovci in Lendava.
III. Pogoji in nameni dodeljevanja sredstev
1. Najnižja celotna vrednost posameznega prijavljenega projekta je 1,000.000 SIT
(z DDV), najvišja vrednost posameznega
projekta pa 6,000.000 SIT (z DDV).
2. Dokumentacija za prijavo
– Podatki o projektu:
– opis namena vzpostavitve turistične
cone;
– lokacija projekta;
– pričakovani rezultati;
– Izpolnjeni razpisni obrazci;
– Parafirani osnutek pogodbe;
– Izjava občine, da prijavljeni projekt
kandidira izključno na tem razpisu.
IV. Merila za izbor projektov in uporaba
meril:
– priloženo podpisano pismo o nameri o
vzpostavitvi turistične cone med vsaj eno
slovensko in eno hrvaško občino, skladno
s Sporazumom o obmejnem prometu in sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško
(SOPS), 20 točk;
– projekt namenjen zagotavljanju minimalnih standardov za proglasitev turistične
cone po SOPS-u (izdelava elaborata-vloge,
izdelava in postavitev označevalnih tabel,
vzpostavitev informacijskega središča, izdelava turistične karte in kataloga), 10 točk;
– zagotovljeni drugi viri financiranja s
strani tretjega partnerja, do 40 točk, po enačbi: Sofinanciranje tretjega partnerja*40/(celotna vrednostjo projekta-proračunska sredstva);
– celovita kakovost prijavljenega projekta, po oceni strokovne komisije, do 10 točk;
– izjava o podpori projekta s strani župana sosednje hrvaške občine (občin), do 10
točk. V primeru, da projekt preko pisem o
podpori podprejo do vključno tri hrvaške
občine prejme 5 točk, v kolikor projekt podprejo več kot tri hrvaške občine prejme 10
točk;
– reference vodje projekta in morebitnih
zunanjih strokovnih sodelavcev, do 10 točk.
V primeru, da je predvideni vodja projekta
sodeloval pri enem do treh tovrstnih projektih, bo projekt prejel 5 točk, v kolikor pa je
sodeloval pri več kot treh projektih, bo projekt prejel 10 točk.
Projekt bo ocenjen na osnovi navedenih
meril. Na osnovi ocene bo strokovna komisija projekte razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Financirani bodo
projekti z največjim številom točk do porabe razpisanih sredstev.
V. Finančni pogoji
1. Sklepanje pogodbe
Za izbrane projekte bo Javni sklad sklepal pogodbe z izbranimi občinami. V prime-
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narekujeta, se pogodbena sredstva lahko
črpajo v letu 2003 in v letu 2004.
2. Črpanje sredstev
Zahtevek za izplačilo odobrenih sredstev
s priloženo zahtevano dokumentacijo morajo prejemniki posredovati na naslov Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja,
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Zahtevku za črpanje mora biti priloženo:
– poročilo o izvedenem projektu in doseženih rezultatih;
– dokument slovenskega dela Podkomisije za turistične cone pri Stalni mešani
komisiji po SOPS-u da so izvedeni turistični elementi v Turistični coni, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, v skladu z določili Podkomisije za turistične cone pri Stalni mešani komisiji po
SOPS-u;
– originalne račune izvajalcev do nosilca
projekta (občine); seštevek predloženih računov bo upoštevan kot dejanska vrednost
projekta;
– izjavo občine o sofinanciranju tretjega
partnerja in višini sofinanciranja, ki mora biti
vsaj enaka prikazanemu sofinanciranju v prijavi projekta (če v projektu sodeluje tretji
partner);
– izjavo občine o zagotavljanju lastnih
sredstev in njihovi višini, ki mora biti vsaj
enaka prikazani lastni udeležbi pri prijavi
projekta.
Pri dinamiki koriščenja odobrenih sredstev bo upoštevana dinamika realizacije in
dinamika koriščenja sredstev iz drugih virov. Javni sklad bo odobrena sredstva nakazal v 30 dneh po prejemu pravilne in popolne dokumentacije.
VI. Prijava in razpisni rok
1. Rok za vložitev prijav
Rok za vložitev prijav je 30. 9. 2003.
Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Javni sklad
RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev
trg 9a, 1310 Ribnica.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji (vsaka posebej) mora biti dostavljena
na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – Razpis« in »Turistične cone«.
Na ovitku mora biti jasno naveden naziv in
naslov prijavitelja. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek
prikazan v slovenski valuti (SIT).
2. Odpiranje vlog:
Odpiranje in ocenjevanje vlog bo opravila strokovna komisija. Odpiranje vlog ni javno in bo potekalo na sedežu Javnega sklada.
3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se dvigne na
sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja, Škrabčev trg 9a, Ribnica, od 1.
8. 2003 do zaključka razpisa, vsak dan od
9. do 12. ure. Kontaktni osebi: Franc Florjančič, tel. 01/863-19-53 in Irena Marn,
tel. 01/863-19-53 – Javni sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja.

Razpisna dokumentacija je na voljo tudi
na spletni strani Javnega sklada:
http://www.rdf-sklad.si.
VII. Obravnava vlog
1. Upravičence, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 14 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih upravičenec v
roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
2. Vloge, ki bodo prispele prepozno, bodo zavržene.
3. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
4. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je na razpolago sredstev, oblikuje komisija za pregled in obravnavo prispelih vlog na podlagi vrednotenja
projektov, prednostni vrstni red upravičencev za dodelitev sredstev. Financirani bodo
projekti z največjim številom točk do porabe razpisanih sredstev.
5. Vloge, ki se bodo na podlagi vrednotenja projektov uvrstile pod mejo za dodelitev razpisanih sredstev bodo kot neutemeljene zavrnjene.
6. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala
Uprava Javnega sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki
bodo prispele pravočasno oziroma bodo
dopolnjene v predpisanem roku. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija
vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije,
ki jo vsebuje prijava so uradna tajnost.
7. Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom v roku 60 dni po
odpiranju prispelih vlog. Proti sklepu Javnega sklada ni pritožbe. Postopek izbire Javnega sklada bo potekal skladno s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za
regionalni razvoj.
Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi Uprava Javnega sklada izda tudi
sklep o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih sredstvih, ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– potrebno dokumentacijo za sklenitev
pogodbe.
8. Javni sklad lahko od nosilca zahteva
dodatno dokumentacijo oziroma na svoje
stroške preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu.
9. Javni sklad bo spremljal namensko
porabo sredstev pri upravičencu. Če bo
ugotovil, da sredstva niso bila uporabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena ali
da so bila sredstva odobrena na podlagi
neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v
enkratnem znesku. Upravičenec bo moral
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do
dneva vračila po zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Ur. l. RS, št.
56/03).
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja
Ribnica
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Št. 011-7/00-17
Ob-99333
Na podlagi 27. člena Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000
– 2006 (SAPARD, Uradni list RS, št. 107/01,74/02 in 68/03) v zvezi z Odlokom o višini sredstev za
ukrepe kmetijske strukturne politike Programa razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD) (Uradni list
RS, št. 77/02), Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja
tretji 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 405.545.612 SIT in
- s proračunske postavke 1346 SAPARD – tuja donacija v višini 811.091.225 SIT.
II. Upravičenci
Upravičenci za dodelitev nepovratnih sredstev po tem ukrepu so kmetijska gospodarstva , ki opravljajo
kmetijsko dejavnost v skladu z načeli dobre kmetijske prakse na ozemlju Republike Slovenije, ter
izpolnjujejo pogoje, opredeljenih v poglavju IV. tega javnega razpisa.
Če kot upravičenec nastopa kmetija, mora nosilec kmetijskega gospodarstva vlogi priložiti tudi
pooblastila vseh solastnikov kmetijskega gospodarstva.

III. Predmet podpore
Predmet so sredstva za investicije za novogradnjo ali obnovo gospodarskih poslopij, za nakup opreme
za gospodarska poslopja, za nakup kmetijske mehanizacije in za prvi nakup plemenske živine na
kmetijskem gospodarstvu v skladu z naložbo v hlev.

Investicije so namenjene področju prireje in predelave mleka in mesa govedi, prašičev in drobnice ter
pridelavi in predelavi vrtnin, jagod in jagodičja, opredeljenih v poglavju IV. točki 2. c) tega javnega
razpisa, za naslednje namene:
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a) kmetijska prireja in pridelava:
a) investicije s področja novogradnje ali obnove hlevov, vključno s pripadajočo opremo za krmljenje,
molžo in izločke, za krave molznice in mlečno drobnico ter za rejo mesne govedi, drobnice in
prašičev;
b) prvi nakup plemenske živine, namenjen izboljšavi genetske kakovosti staleža. Nakup se podpira na
področju govedoreje, prašičereje in reje drobnice;
c) investicije v spremljajoče objekte na kmetijskem gospodarstvu za krmo, izločke in odpadne vode,
d) investicije v samostojna skladišča za shranjevanje krmnih žit , vuluminozne krme in drugih krmnih
poljščin s pripadajočo opremo za potrebe lastne pridelave krme;
e) investicije v novogradnjo ali obnovo objektov z vso pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje,
dodelavo in pripravo svežih vrtnin, jagod in jagodičja za trg;
f)

nakup in postavitev zavarovanih prostorov vključno z vso pripadajočo opremo za
proizvodnjo, proizvodnjo jagod in jagodičja;

vrtnarsko

g) nakup kmetijske mehanizacije in sicer:
- nakup kmetijske hribovske mehanizacije za rabo na nagnjenih terenih in hribovitih območjih
(na primer: gorski traktorji, gorski transporterji, motorne kosilnice, pobiralne prikolice, samostojni
priključki za spravilo krme) ;
- nakup specialne kmetijske mehanizacije za pridelavo krme (na primer: stroji za transport, stroji
za obdelavo tal, stroji za gnojenje in kompostiranje, stroji za setev in sajenje, stroji za nego in
zaščito posevkov, stroji za spravilo, stroji za sušenje);
- nakup traktorjev z močjo nad 40 kW s štirikolesnim pogonom in štirikolesnim zaviranjem, na
celotnem območju Republike Slovenije;
- nakup specialne kmetijske mehanizacije za pridelavo vrtnin, jagod in jagodičja (na primer: stroji
za transport, stroji za obdelavo tal, stroji za gnojenje in namakanje, stroji za setev in sajenje, stroji
za nego in zaščito posevkov, stroji za spravilo, stroji za sušenje);
h) investicije v novogradnjo ali obnovo objektov ter prostorov vključno s pripadajočimi napravami in
opremo za neposredno prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov na kmetijah.
2. kmetijska predelava:
a) investicije s področja novogradnje ali obnove objektov, vključno s pripadajočimi napravami in
opremo za skladiščenje, dodelavo in predelavo, ki se izvajajo kot dopolnilna dejavnost na kmetiji:
predelava mleka (toplotna obdelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov):
- novogradnja ali obnova predelovalnih objektov in prostorov,
- hladilna oprema,
- naprave in oprema za predelavo in pripravo za trg,
- oprema za prodajo surovega mleka,
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predelava mesa (klanje, razkosanje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov):
- novogradnja ali obnova predelovalnih objektov ter prostorov,
- novogradnja ali obnova objektov ter prostorov, namenjenih klanju živali,
- hladilna oprema,
- naprave in oprema za predelavo in pripravo za trg ,
- nove proizvodne linije za pestrejšo ponudbo izdelkov,
predelava vrtnin, jagod in jagodičja:
- novogradnja ali obnova predelovalnih objektov in prostorov,
- hladilna oprema,
- naprave in oprema za predelavo in pripravo za trg;
b) investicije v novogradnjo ali obnovo objektov ter prostorov vključno s pripadajočimi
napravami in opremo za neposredno prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov na
kmetijah..

IV. POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV
1. Splošni pogoji
a.) Skupni pogoji za vse upravičence:
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.

VLOGO JE POTREBNO VLOŽITI V DVEH IZVODIH – ORIGINAL IN KOPIJA.

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, storitev ali del),
4. Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,.
5. Upravičenec mora imeti v uporabi vsaj 3 ha njiv ali vrtov ali za 3 ha primerljivih kmetijskih površin,
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
1 ha njiv ali vrtov ali
4 ha pašnikov ali
0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali
0,2 ha zavarovnih prostrov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali
8 ha gozdov ali
5 ha gozdnih plantaž ali
6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin.

6. Upravičenec mora imeti izdelan poslovni načrt investicije, s katerim dokaže gospodarsko
sposobnost kmetijskega gospodarstva in ekonomsko upravičenost investicije. Slednje mora
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prispevati k izboljšanju konkurenčnosti kmetijske pridelave (interna stopnja donosnosti – ISD je
več kot 5%).
Poslovni načrt mora biti izdelan po metodologiji Kmetijske svetovalne službe Slovenije ali v skladu s
predpisi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, in
sicer za obdobje izvajanja investicije in še za nadaljnih pet let.
V poslovnem načrtu mora biti zajeta osnovna in dopolnilna dejavnost na kmetiji.
Iz poslovnega načrta mora biti razvidno, da prireja in predelava mleka in mesa govedi, drobnice in
prašičev ter pridelava in predelava vrtnin jagod in jagodičja predstavljajo glavno kmetijsko dejavnost
na kmetijskem gospodarstvu oziroma jo bodo predstavljali po zaključku naložbe.
Kot kriterij izvedljivosti naložbe mora biti v okviru poslovnega načrta finančni tok v kumulativi
pozitiven.
7. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v Navodilu za izvajanje dobre kmetijske
prakse pri gnojenju (Ur.l.RS, št.34/00) ne glede na predmet podpore.
8. Ob predložitvi projekta je potrebno priložiti soglasje pristojne službe o skladnosti investicije s
predpisanimi zahtevami na veterinarsko-sanitarnem področju, v kolikor je za naložbo potrebno
gradbeno dovoljenje ali lokacijska informacija,
9. Upravičenec mora imeti izdelano vso potrebno gradbeno dokumentacijo in vsa ustrezna
pridobljena upravna dovoljenja,
10. Ob predložitvi projekta je potrebno 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),
11. Ob zaključku investicije morajo biti izpolnjene vse predpisane zahteve na veterinarskosanitarnem področju ter področju varstva okolja in zaščite živali,
12. Upravičenec mora imeti zadostne skladiščne zmogljivosti za živalska gnojila, oziroma mora biti
rešitev tega problema vključena v projekt za katerega uveljavlja sredstva.Naložbe v hlevske gradnje
s podpirajo le, če upravičenec zagotavlja kmetijsko površino za porabo gnojevke ali gnoja
maksimalno 2 GVŽ/ha za rejo prašičev in 2,5 GVŽ/ha za rejo govedi in drobnice,
13. Naložbe v rejo prašičev se podpirajo le, če upravičenec zagotavlja vsa 35 % doma pridelane krme,
14. Na področju naložb za prirejo mleka in mesa, so do podpor upravičena le kmetijska gospodarstva,
ki ob predložitvi vloge ne presegajo 250 GVŽ živinorejske proizvodnje.(1 GVŽ je 500 kg),
15. Kadar gre za prvi nakup plemenske živine, namenjen izboljšavi genetske kakovosti staleža z
nakupom visoko kakovostnih vzrejnih živali govedi, prašičev ali drobnice, morajo biti vzrejne živali,
ki so predmet nakupa registrirane v rodovniških knjigah ali njihovih ekvivalentih.
16. Prvi nakup plemenske živine se prizna kot opravičljiv strošek, kadar je prvi nakup plemenske živine
v skladu z naložbo v novogradnjo ali adaptacijo hleva, ki je v izgradnji oziroma je sestavni del te
vloge oziroma je naložba v hlev že zaključena, upravičenec pa iz naslova prvega nakupa živine še
ni pridobil podpore iz javnih sredstev.
17. Če se v skladu s predpisi o javnih naročilih upravičenec ne šteje za naročnika, mora upravičenec
za stroške vseh storitev, dobav in del, ki so višji od 5.000 evrov, izraženih v domači valuti, pridobiti
ponudbe najmanj treh dobaviteljev. Izvirniki ponudb morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in
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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.
18. 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 držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji (Bolgarija, Češka republika, Estonija,
Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Slovaška in Republika Slovenija, Ciper, Malta in
Turčija). O poreklu blaga, storitev, gradbenih del, opreme in materiala morata imeti upravičenec ali
izvajalec ustrezno dokazilo.
19. Upravičenec mora za investicijo voditi predpisano dokumentacijo določeno s tem javnim razpisom
in jo hraniti še pet let po prejemu potrdila Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja, o zaključku investicije.
20. Upravičenec je upravičen do dodelitve sredstev iz programa SAPARD, če zagotovi, da se
investicija 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 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 ali v primeru višje sile mora upravičenec nemudoma obvestiti Agencijo
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
b.) Dodatni pogoji, specifični za kmetije:
1.Upravičenec se obvezuje, da bo za primarno kmetijsko pridelavo spremljal rezultate
gospodarjenja na kmetiji po metodologiji FADN, ki je na vpogled in dostopna na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, vsaj še 5 let po zadnjem izplačilu sredstev,
razen v primeru višje sile.
2. V kolikor upravičenec kandidira za sredstva za dopolnilne dejavnosti predelave mleka,
mesa ali vrtnin, jagod in jagodičja, mora dodatno izpolnjevati naslednje pogoje:
-

imeti mora registrirano dopolnilno dejavnost oziroma mora zagotoviti, da bo najpozneje eno leto
po zaključku investicije regitriral dopolnilno dejavnost pri ustreznem upravnem organu;
v poslovnem načrtu, ki ga upravičenec predloži, mora biti zajeta tudi osnovna kmetijska
dejavnost;
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c.) Dodatni pogoji, specifični za nosilca kmetijskega gospodarstva, kadar je upravičenec
kmetija ali samostojni podjetnik posameznik
1. Nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti lastnik ali solastnik oziroma mora imeti kmetijsko
gospodarstvo v zakupu,
2. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je v letu oddaje vloge na javni razpis starejši od 55 let, je
upravičen do podpore, če ima izbranega svojega naslednika, ki pisno izrazi namero o prevzemu
kmetijskega gospodarstva. Nosilec kmetijskega gospodarstva se mora hkrati obvezati,, da bo
predal kmetijo izbranemu nasledniku najkasneje v petih letih od prejema odločbe o dodelitvi
sredstev.
3. Nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti status kmeta oziroma je registriran za opravljanje
kmetijske dejavnosti.
4. Nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma naslednik iz točke c) 2. tega poglavja mora biti
usposobljen za opravljanje kmetijske dejavnosti in sicer mora imeti najmanj:
- poklicno kmetijsko ali sorodno agroživilsko izobrazbo ali
- katerokoli drugo poklicno izobrazbo in 3 letne delovne izkušnje na kmetiji oziroma v posamezni
kmetijski dejavnosti ali
- opravljen preizkus znanja iz kmetijske dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih oziroma
srednjih šol s posebnim poudarkom na kmetijski dejavnosti, ki jo opravlja ali
- v primeru, da ima nosilec kmetijskega gospodarstva končano le osnovno šolo, mora
imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti.

2. ) Specifični pogoji po posameznih sektorjih kmetijske pridelave
a.) Mleko
Po izvedeni investiciji v novogradnjo ali obnovo hlevov se mora doseči naslednjo minimalno število
stojišč po posameznih kategorijah živali:
- krave molznice
Na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost je minimalen obseg reje 20 stojišč za
krave molznice oziroma za kombinirano rejo 10 stojišč za krave molznice in 20 stojišč za mlado
živino. Na ostalih območjih je število stojišč podvojeno.
- reja drobnice za mleko
Gradnja hlevov bo sofinancirana z rejo, povezano s pašo samo na območjih z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost. Minimalni obseg reje je 40 stojišč.
- reja mešanih kategorij in vrst živali
Na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost je minimalen obseg reje ekvivalenten
20 GVŽ, vendar le v primerih, kadar gre za kombinirano rejo za mleko ali meso govedi, drobnice ali
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prašičev. Na ostalih območjih je minimalen obseg reje podvojen. Za preračun posameznih vrst in
kategorij živali se bo upošteval količnik, ki je podan v Prilogi III tega javnega razpisa.

Pri investiciji v novogradnjo ali obnovo hlevov mora biti minimalna hlevska površina za živali v skladu s
tehnološkimi standardi za posamezne kategorije živali in oblike reje oziroma skladna s predpisi s
področja zaščite rejnih živali.
Stojišča se nanašajo na odrasle živali, pri obsegu reje pa je potrebno dodatno upoštevati še 25% letni
remont črede.
b.) Meso
Po izvedeni investiciji v novogradnjo ali obnovo hlevov se mora doseči naslednjo minimalno število
stojišč po posameznih kategorijah živali:
- goveji pitanci in krave dojilje
Na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost je minimalen obseg reje 20 stojišč za
krave dojilje oziroma 40 stojišč za goveje pitance, na ostalih območjih je minimalno število stojišč
podvojeno.

- reja drobnice za meso
Gradnja hlevov bo sofinancirana za hleve z rejo, povezano s pašo samo na območjih z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost. Za proizvodnjo mesa drobnice je minimalni obseg reje 80 stojišč.
- prašičereja ( na celotnem območju Republike Slovenije)
Minimalen obseg za rejo plemenskih svinj je 40 stojišč, pri kombinirani reji 30 stojišč za plemenske
svinje in 150 stojišč za prašiče pitance, pri mesni reji pa 250 stojišč za prašiče pitance.
- reja mešanih kategorij in vrst živali
Na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost je minimalen obseg reje ekvivalenten
20 GVŽ, vendar le v primerih, kadar gre za kombinirano rejo za mleko ali meso govedi, drobnice ali
prašičev. Na ostalih območjih je minimalen obseg reje podvojen. Za preračun posameznih vrst in
kategorij živali se bo upošteval količnik, ki je podan v Prilogi III tega javnega razpisa.
Minimalna hlevska površina za živali mora biti v skladu s tehnološkimi standardi za posamezne
kategorije živali in oblike reje oziroma skladna s predpisi s področja zaščite rejnih živali.
Stojišča se nanašajo na odrasle živali, pri obsegu reje pa je potrebno dodatno upoštevati še 25% letni
remont črede.
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c.) Vrtnarstvo in sadjarstvo
Za potrebe tega ukrepa so podpore namenjene dejavnostim, ki so v predpisih o standardni klasifikaciji
dejavnosti navedene pod »01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik in 01.132
Sadjarstvo« in sicer za:
- pridelovanje vrtnin,
- pridelovanje sezonskih zelišč in zelenjave,
- pridelovanje semen in sadik vrtnin,
- gojenje gob,
- pridelovanje cvetja, gojenje rož in drugih okrasnih rastlin
- pridelovanje jagod in drugega jagodičja.

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.
• Upravičenec ne sme pričeti z izvedbo investicije oziroma ne sme pričeti z deli pred izdajo odločbe o
dodelitvi sredstev.
• Če upravičenec uveljavlja sredsteva iz tega programa na podlagi neresničnih podatkov, ki jih navaja
v vlogi ali na podlagi neverodostojne dokumentacije, oziroma jih uporabi v nasprotju z določili
odločbe o dodelitvi sredstev, ki jo izda direktor Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja, in pogodbe o pravicah in obveznostih pri uporabi dodeljenih sredstev, ki jo sklene
upravičenec in Agencija Republika Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, jih mora 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 v skladu z določili Zakona o kmetijstvu.
• 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;
• 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
150.000.000 SIT.
Maksimalna višina dodeljenih sredstev na posamezno kmetijsko gospodarstvo za celotno
programsko obdobje (2000-2006) znaša 75.000.000 SIT.
Sredstva iz programa SAPARD se dodelijo samo, če najnižji znesek dodeljenih sredstev za investicijo
ni nižji od 3.000.000 SIT.
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, 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 rabljene 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, s katerim upravičenec izkaže gospodarsko sposobnost kmetijskega gospodarstva
in ekonomsko upravičenost naložbe. Slednje mora prispevati k izboljšanju konkurenčnosti
kmetijske pridelave (interna stopnja donosnosti – ISD je več kot 5%).
Poslovni načrt mora biti izdelan po metodologiji Kmetijske svetovalne službe Slovenije ali v skladu s
predpisi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, in
sicer za obdobje izvajanja investicije in še za nadaljnih pet let.
V poslovnem načrtu mora biti zajeta osnovna in dopolnilna dejavnost na kmetiji.
Kot kriterij izvedljivosti naložbe mora biti v okviru poslovnega načrta finančni tok v kumulativi
pozitiven.

•

Fotokopijo dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo vpisano v evidenco kmetijskih
gospodarstev,

•

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 nosilca kmetijskega gospodarstva – potrdilo o statusu kmeta
Dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti. Upravičenec mora imeti registrirano dopolnilno
dejavnost oziroma mora podati izjavo, da bo najpozneje eno leto po zaključku investicije registriral
dopolnilno dejavnost pri ustreznem upravnem organu.
Dokazilo o izobrazbi nosilca kmetijskega gospodarstva (fotokopijo dokumenta o najvišji doseženi
izobrazbi);
V primeru, da je potrebno dokazovati delovne izkušnje se priloži, kot dokazilo fotokopijo delovne
knjižice iz katere je razvidno kmečko zavarovanje ali potrdilo upravne enote, da je nosilec
kmetijskega gospodarstva živel na naslovu kmetije tri leta oziroma pet let (odvisno od razpisnega
pogoja).
V primeru opravljenega preizkusa znanja iz kmetijske dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih
ali srednjih šol s posebnim poudarkom na kmetijski dejavnosti, se mora priložiti potrdilo o
opravljenem preizkusu znanja.

•

Dokazila v primeru graditve objektov:
- pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma lokacijsko informacijo 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 oziroma
lokacijsko informacijo,
- investicijsko tehnična dokumentacija (iz katere je razvidno: lokacija naložbe, tehnična
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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),

•

Soglasje pristojne službe o skladnosti investicije s predpisanimi zahtevami na veterinarskosanitarnem področju, če je za investicijo potrebno gradbeno dovoljenje ali lokacijska informacija,

•

V primeru nakupa osnovne plemenske črede, izpisek iz rodovniške knjige

•

Notarsko overjena pisna namera naslednika o prevzemu kmetijskega gospodarstva, če je nosilec
kmetijskega gospodarstva starejši od 55 let,
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,
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
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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,
Notarsko overjene pogodbe za razvoz gnojevke (v primeru, da upravičenec nima dovolj lastnih
kmetijskih površin za razvoz gnojevke).
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 150.604.646 SIT,
- s proračunske postavke 1346 SAPARD - tuja donacija v skupni višini 301.209.292 SIT.

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.
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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. VLOGO JE POTREBNO VLOŽITI V DVEH IZVODIH – ORIGINAL IN KOPIJA.
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.
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, ki so višji od 5.000 evrov, izraženih v domači valuti, pridobiti
ponudbe najmanj treh dobaviteljev. 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.
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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 držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji (Bolgarija, Češka republika, Estonija,
Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Slovaška in Republika Slovenija, Ciper, Malta in
Turčija). 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.
• 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 sredstva iz tega programa na podlagi neresničnih podatkov, ki jih navaja v
vlogi ali na podlagi neverodostojne dokumentacije, oziroma jih uporabi v nasprotju z določili
odločbe o dodelitvi sredstev, ki jo izda direktor Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja, in pogodbe o pravicah in obveznostih pri uporabi dodeljenih sredstev, ki jo
skleneta upravičenec in Agencija Republika Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, jih
mora 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.
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V. FINANČNI POGOJI DODELJEVANJA SREDSTEV
A. Splošni finančni pogoji
Višina dodeljenih sredstev iz programa SAPARD za sofinanciranje stroškov investicije znaša 50%
priznane investicijske vrednosti na podlagi plačanih računov ali potrjenih in plačanih gradbenih situacij.
Najvišja priznana investicijska vrednost znaša 800.000.000 SIT oziroma najvišja višina dodeljenih
sredstev za investicijo znaša 400.000.000 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;
• 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,
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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%).
V primeru, da je za naložbo potrebno gradbeno dovoljenje ali lokacijska informacija, 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 lokacijska informacija 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).
Kopije večletnih (najmanj 3 letne) pogodb s kmetijskimi gospodarstvi o odkupu kmetijskih proizvodov.
-

•

•
•
•

•
•
•
•

•

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 98.681.669 SIT in
- s proračunske postavke 1346 SAPARD – tuja donacija v višini 197.363.339 SIT.
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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 za ta ukrep je kmetijsko gospodarstvo, ki je kmetija ali
samostojni podjetnik posameznik. Za kmetijsko gospodarstvo 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.
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
nastavitvijo
- 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. VLOGO JE POTREBNO VLOŽITI V DVEH IZVODIH – ORIGINAL IN KOPIJA.
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.
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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 določajo urejanje prostora in varstvo
okolja.
9. Upravičenec mora voditi poslovne knjige in evidence v skladu z Odredbo o poslovnih knjigah in
drugih davčnih evidencah .
10. Upravičenec mora opravljati dejavnost, za katero prejeme sredstva iz programa SAPARD še
naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev in v tem obdobju ne sme uvajati bistvenih
sprememb investicije, razen v primeru višje sile oziroma ne sme odtujiti investicije ali jo uporabljati
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, ki so višji od 5.000 evrov, izraženih v domači valuti, pridobiti
ponudbe najmanj treh dobaviteljev.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 držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji (Bolgarija, Češka republika, Estonija,
Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Slovaška in Republika Slovenija, Ciper, Malta in
Turčija). 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 izpolnjen še naslednji pogoj:
1. v primeru turistične dejavnosti mora imeti upravičenec registrirano turistično dejavnost na kmetiji
oziroma mora zagotoviti, da bo najpozneje eno leto po zakjučku investicije registriral dejavnosti pri
pristojnem organu in mora izpolnjevati minimalne pogoje, določene s predpisi o minimalnih
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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.
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.
• Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upoštevajo priznani stroški investicije.
Seznam upravičljivih stroškov je priloga I tega razpisa.
• Če upravičenec uveljavlja sredstva iz tega programa na podlagi neresničnih podatkov, ki jih navaja
v vlogi ali na podlagi neverodostojne dokumentacije, oziroma jih uporabi v nasprotju z določili
odločbe o dodelitvi sredstev, ki jo izda direktor Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja, in pogodbe o pravicah in obveznostih pri uporabi dodeljenih sredstev, ki jo
skleneta upravičenec in Agencija Republika Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, jih
mora 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 60 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.
Upravičenec mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo
investicije.
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.
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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.
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.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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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 razvojnega projekta podeželja (RPP ali VTC).
Mnenje Kmetijske svetovalne službe.
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 ali lokacijska informacija.
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

ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vlagatelji lahko dobijo »Vlogo za dodelitev sredstev iz programa SAPARD« (Obrazec RP-01) na
Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, na oddelkih za
kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskih zavodih 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.
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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«
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.
vsak delovni dan od 10. do 12. ure ter vsako sredo med 14. in 16. uro.

6. 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.
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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.
7. 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. 97/02 in popravek v
Uradnem listu RS, št. 109/02. 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.
97/02 in 109/02.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Stran

4578 / Št. 75 / 1. 8. 2003

PRILOGA I.:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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.
Preglednica 1: Gradbena in obrtniška dela, katerih stroški so upravičljivi v okviru izvajanja
ukrepov Programa SAPARD
Točka GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
1.

2.

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
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.

4.

5.

6.

7.

8.

Št.

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.
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
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
Fasaderska dela:
a) Omet fasade;
b) Izdelava izolacij;
c) Obloge zidov;
d) Izdelava fasadnega podstavka;
e) Nepredvideni stroški;
f) Pomožna dela, drobni material
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.
Krovska dela:
a) Namestitev strešne kritine;
b) Nepredvideni stroški;
c) Pomožna dela, drobni material.
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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.
Keramičarska dela:
a) Priprava podlage za polaganje keramike;
b) Polaganje keramike;
c) Zaključna keramičarska dela;
d) Nepredvideni stroški;
e) Pomožna dela, drobni material.
Mizarska dela:
a) Vgradnja oken, vrat s podboji, lesenih polnil za ograje;
b) Nepredvideni stroški;
c) Pomožna dela, drobni material.
Parketarska dela:
a) Polaganje parketa z vsemi deli;
b) Nepredvideni stroški;
c) Pomožna dela, drobni material.
Pleskarska dela:
a) Pleskanje sten in stropov;
b) Pleskanje/premaz lesenih, kovinskih elementov in površin;
c) Nepredvideni stroški;
d) Pomožna dela, drobni material.
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.
Kamnoseška dela:
a) Izdelava kamnitih elementov (okenske police, stopnišča, tlaki);
b) Nepredvideni stroški;
c) Pomožna dela, drobni material.
Elektroinštalaterska dela:
a) Vgradnja notranje in zunanje elektroinštalacije;
b) Nepredvideni stroški;
c) Pomožna dela, drobni material.
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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.
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.

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.
1.1.

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
- Novogradnje in adaptacije:
• HLEVI za govedo (meso, mleko), drobnico (meso, mleko) in prašiče (plemenske
svinje, prašiči pitanci);
• SAMOSTOJNI OBJEKTI ZA KRMO;
• OBJEKTI ZA SKLADIŠČENJE, DODELAVO IN PRIPRAVO SVEŽIH VRTNIN ZA TRG;
• OBJEKTI ZA PROIZVODNJO, SKLADIŠČENJE, DODELAVO IN PRIPRAVO SVEŽIH
GOB ZA TRG;
• OBJEKTI OZIROMA PROSTORI ZA NEPOSREDNO PRODAJO NA KMETIJAH;
1. Rušitvena dela za potrebe novogradnje ali adaptacije:
Vključuje a) – e)
2. Zemeljska dela:
Vključuje a) – h)
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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)
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)
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6. Fasaderska dela:
Vključuje c)
1.3.

ZAVAROVANI PROSTORI V ZELENJADARSTVU- postavitev rastlinjakov, plastenjakov in
tunelov-novogradnja
2. Zemeljska dela:
Vključuje a) – e)
3. Betonska dela:
Vključuje a) – c), e, g, h
8. Krovska dela:
vključuje a) (namestitev kritine – folije), b, c
9. Kleparska dela.
Vključuje a, c, e, f
16. Elektro inštalaterska dela.
Vključuje a – c
17. Vodovod in druga inštalaterska dela.
Vključuje c (gradnja specifične vodovodne inštalacije in opreme v rastlinjakih), e, f,
18. Dodatna dela.
Vključuje a – e

2.

OPREMA

2.1.

OPREMA ZA HLEVE:
Oprema molzišča–kompletno z vsemi elementi, materialom in montažo; Oprema za doziranje
močnih krmil; Transporterji za gnoj; Rešetke; Izdelava zavese za zapiranje prehoda v hlevu.

2.2.

2.3

2.4

OPREMA ZA SAMOSTOJNE OBJEKTE ZA KRMO
1. Notranja oprema objektov za skladiščenje krme:
Notranja 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.
OPREMA ZA OBJEKTE ZA SKLADIŠČENJE, DODELAVO IN PRIPRAVO SVEŽIH VRTNIN
ZA TRG
Hladilnice z vso potrebno hladilno opremo; Oprema za predhlajenje (možnosti: v zraku, vodi
ali vakumu); Oprema za umetno prezračevanje ter klimatizacijo proizvodnih in skladiščnih
prostorov; Oprema za pranje; Oprema za sušenje; Sortirne linije (za kalibriranje); Pakirne
linije; Specialna oprema za rezanje, ribanje,..
OPREMA ZA OBJEKTE ZA PROIZVODNJO, SKLADIŠČENJE, DODELAVO IN PRIPRAVO
SVEŽIH GOB ZA TRG
Kovinske stalaže za substrat; Hladilna oprema; Oprema za sterilizacijo oz. pasterizacijo;
Oprema za umetno prezračevanje ter klimatizacijo proizvodnih in skladiščnih prostorov;
Oprema za pranje; Oprema za sušenje; Pakirne linije
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2.5

OPREMA ZA OBJEKTE OZ. PROSTORE ZA NEPOSREDNO PRODAJO NA KMETIJAH
Direktna prodaja mleka in mlečnih proizvodov, mesa in mesnih proizvodov, vrtnin in
predelanih proizvodov iz vrtnin:
Delovna oprema; Prodajna oprema; Hladilna oprema oz. hladilnica; Oprema za umetno
prezračevanje ter klimatizacijo prodajnih in skladiščnih prostorov;

3.

KMETIJSKA MEHANIZACIJA:

3.1

Kmetijska hribovska mehanizacija za rabo na nagnjenih terenih in hribovitih območjih
(na primer: gorski traktorji, drugi traktorji z močjo nad 40 kW, štirikolesnim pogonom in
štirikolesnim zaviranjem; gorski transporterji, motorne kosilnice, pobiralne prikolice,
samostojni priključki za spravilo krme in drugo).
Specialna kmetijska mehanizacija za pridelavo krme (na primer: stroji za transport, stroji
za obdelavo tal, stroji za gnojenje in kompostiranje, stroji za setev in sajenje, stroji za nego in
zaščito posevkov, stroji za spravilo, stroji za sušenje).
Nakup traktorjev na drugih območjih (moč traktorja nad 40 kW s štirikolesnim pogonom in
štrikolesnim zaviranjem).
Specialna kmetijska mehanizacija za pridelavo vrtnin na prostem: Stroji za transport;
Stroji za obdelavo tal; Stroji za gnojenje; Namakalna oprema; Stroji za setev in sajenje; Stroji
za nego in zdravstveni varstvo rastlin; Stroji za spravilo; Stroji za sušenje

3.2

3.3
3.4

4.

OPREMA ZA ZAVAROVANE PROSTORE V VRTNARSTVU: rastlinjaki, plastenjaki in tuneli
Namakalna oprema; Oprema za osvetljevanje in senčenje; Oprema za zračenje oziroma
ogrevanje; Oprema za pripravo tal in substratov, Oprema za setev in sajenje

B. Predelava na kmetijskem gospodarstvu
1.

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - novogradnje in adaptacije objektov za
skladiščenje, dodelavo in predelavo mleka, mesa in vrtnin
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)
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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)
2.

OPREMA- za objekte za skladiščenje, dodelavo in predelavo mleka, mesa in vrtnin

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
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
VRTNINE: Oprema za pranje in sušenje; Oprema za predelavo svežih gob in vrtnin; Oprema
za sterilizacijo oz. pasterizacijo; Oprema za umetno prezračevanje ter klimatizacijo proizvodnih
in skladiščnih prostorov; Hladilna oprema
NAKUP OSNOVNE PLEMENSKE ČREDE
GOVEDOREJA: Nakup plemenskih telic; krav molznic, krav dojilj oziroma rejnic in nakup
plemenskih bikov
PRAŠIČEREJA: Nakup plemenskih svinj ali mladic; nakup merjascev
REJA DROBNICE: Nakup plemenskih ovac ali plemenskih koz starejših od 1 leta oz. ki so že
jagnjile oziroma jarile; nakup plemenskih ovnov ali kozlov starejših od 1 leta

2.2.

2.3

3.
3.1.
3.2.
3.3.

C. Ostali stroški
1.

Ostali stroški, ki so neposredno povezani s projektom:
Vključuje a) – c)
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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
Gradbena dela in obrtniška dela
1.
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)
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)
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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:
•

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
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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
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
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
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Oprema za predelavo odpadkov animalnega porekla
Hladilna oprema
C. Ostali stroški
1.

Ostali stroški, ki so neposredno povezani s projektom:
Vključuje a) – c)

UKREP ŠT. 3: Gospodarska diverzifikacija na kmetijah
1.
1.1.

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
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)
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14. Ključavničarska dela:
Vključuje a), d), e), 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) 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

3.
1.

Oprema za delavnice domače obrti:
Stroji, orodja, lesene ali kovinske police
OSTALI STROŠKI
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, Rubije, Sveto, Šibelji, Škofi, Škrbina,
Štanjel, Tomačevica, Trebižani, Tupelče, Vale, Večkoti, Volčji Grad, Zagrajec,
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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,
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,

Stran

4594 / Št. 75 / 1. 8. 2003

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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,
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
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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,
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
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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,
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,
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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,
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
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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,
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
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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,
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
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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,
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
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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,
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,
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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 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
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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,
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,
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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,
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,
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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 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
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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, 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,
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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, 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,
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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, 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,
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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,
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,
TRŽENJE PRODUKTOV IN STORITEV OB TEMATSKIH POTEH V OBSOTELJU IN KOZJANSKEM
Občina Bistrica ob Sotli
Naselja: Bistrica Ob Sotli, Črešnjevec Ob Bistrici, Dekmanca, Hrastje Ob Bistrici, Križan Vrh,
Kunšperk, Ples, Polje Pri Bistrici, Srebrnik, Trebče, Zagaj,
Občina Kozje
Naselja: Bistrica, Buče, Dobležiče, Drensko Rebro, Gorjane, Gradišče, Gubno, Ješovec Pri Kozjem,
Klake, Kozje, Lesično, Ortnice, Osredek Pri Podsredi, Pilštanj, Podsreda, Poklek Pri Podsredi,
Topolovo, Vetrnik, 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, Drevenik, Gabrce,
Gabrovec Pri Kostrivnici, Gradiški Dol, Irje, Kačji Dol, Kamence, Kamna Gorca, Male Rodne, Nimno,
Plat, Podplat, Podturn, Pristavica, Prnek, Rajnkovec, Ratanska Vas, Rjavica, Rogaška Slatina,
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Spodnja Kostrivnica, Spodnje Negonje, Spodnje Sečovo, Spodnji Gabrnik, Strmec Pri Sv. Florijanu,
Sv. Florijan, Tekačevo, Topole, Tržišče, Tržišče, Tuncovec, Velike Rodne, Vinec, Zagaj Pod Bočem,
Zgornja Kostrivnica, Zgornje Negonje, Zgornje Sečovo, Zgornji Gabrnik,
Občina Rogatec
Naselja: Brezovec Pri Rogatcu, Dobovec Pri Rogatcu, Donačka Gora, Log, Rogatec, Sv. Jurij, Tlake,
Trlično, Žahenberc,
Občina Šmarje pri Jelšah
Naselja: Babna Brda, Babna Gora, Babna Reka, Beli Potok Pri Lembergu, Belo, Bezgovica, Bobovo
Pri Šmarju, Bodrež, Bodrišna Vas, Brecljevo, Brezje Pri Lekmarju, Bukovje V Babni Gori, Cerovec Pri
Šmarju, Dol Pri Pristavi, Dol Pri Šmarju, Dragomilo, Dvor, Gaj, Globoko Pri Šmarju, Gornja Vas, Grliče,
Grobelce, Grobelno - Del, Hajnsko, Jazbina, Jerovska Vas, Ješovec Pri Šmarju, Kamenik, Konuško,
Koretno, Korpule, Kristan Vrh, Krtince, Laše, Lekmarje, Lemberg Pri Šmarju, Lipovec, Mala Pristava,
Mestinje, Močle, Nova Vas Pri Šmarju, Orehovec, Pečica, Pijovci, Platinovec, Polžanska Gorca,
Polžanska Vas, Predel, Predenca, Preloge Pri Šmarju, Pustike, Rakovec, Senovica, Sladka Gora,
Sotensko Pri Šmarju, Spodnja Ponkvica, Spodnje Mestinje, Spodnje Selce, Spodnje Tinsko, Stranje,
Strtenica, Sveti Štefan, Šentvid Pri Grobelnem, Šerovo, Škofija, Šmarje Pri Jelšah, Topolovec, Vinski
Vrh Pri Šmarju, Vodenovo, Vrh, Vršna Vas, Zadrže, Zastranje, Završe Pri Grobelnem, Zgornje Tinsko,
Zibika, Zibiška Vas,

GORENJSKA KOŠARICA
Občina Cerklje na Gorenskem
Naselja: Adergas, Ambrož Pod Krvavcem, Apno, Cerkljanska Dobrava, Cerklje Na Gorenjskem,
Češnjevek, Dvorje, Glinje, Grad, Lahovče, Poženik, Praprotna Polica, Pšata, Pšenična Polica, Ravne,
Sidraž, Spodnji Brnik, Stiška Vas, Sveti Lenart, Šenturška Gora, Šmartno, Štefanja Gora, Trata Pri
Velesovem, Vašca, Velesovo, Viševca, Vopovlje, Vrhovje, Zalog Pri Cerkljah, Zgornji Brnik,
Občina Jezersko
Naselja: Spodnje Jezersko, Zgornje Jezersko,
Mestna občina Kranj
Naselja: Babni Vrt, Bobovek, Breg Ob Savi, Britof, Čadovlje, Čepulje, Golnik, Goriče, Ilovka, Jama,
Jamnik, Javornik, Kokrica, Lavtarski Vrh, Letenice, Mavčiče, Meja, Mlaka Pri Kranju, Nemilje, Njivica,
Orehovlje, Pangršica, Planica, Podblica, Podreča, Povlje, Praše, Predoslje, Pševo, Rakovica,
Spodnja Besnica, Spodnje Bitnje, Srakovlje, Srednja Vas - Goriče, Srednje Bitnje, Suha Pri
Predosljah, Sveti Jošt Nad Kranjem, Šutna, Tatinec, Tenetiše, Trstenik, Zabukovje, Zalog, Zgornja
Besnica, Zgornje Bitnje, Žablje, Žabnica,
Občina Naklo
Naselja: Bistrica, Cegelnica, Gobovce, Malo Naklo, Naklo, Okroglo, Podbrezje, Polica, Spodnje
Duplje, Strahinj, Zadraga, Zgornje Duplje, Žeje,
Občina Preddvor
Naselja: Bašelj, Breg Ob Kokri, Hraše Pri Preddvoru, Hrib, Kokra, Mače, Možjanca, Nova Vas,
Potoče, Preddvor, Spodnja Bela, Srednja Bela, Tupaliče, Zgornja Bela,
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Občina Šenčur
Naselja: Hotemaže, Hrastje, Luže, Milje, Olševek, Prebačevo, Srednja Vas Pri Šenčurju, Šenčur,
Trboje, Visoko, Voglje, Voklo, Žerjavka,
Občina Tržič
Naselja: Bistrica Pri Tržiču, Brdo, Breg Ob Bistrici, Brezje Pri Tržiču, Čadovlje Pri Tržiču, Dolina,
Gozd, Grahovše, Hudi Graben, Hudo, Hušica, Jelendol, Kovor, Križe, Leše, Loka, Lom Pod
Storžičem, Novake, Paloviče, Podljubelj, Popovo, Potarje, Pristava, Retnje, Ročevnica, Sebenje,
Senično, Slap, Spodnje Vetrno, Vadiče, Visoče, Zgornje Vetrno, Zvirče, Žiganja Vas,

RAZVOJ PODPORNE INFRASTRUKTURE ZA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH
Občina Ljubno
Naselja: Juvanje, Ljubno Ob Savinji, Meliše, Okonina, Planina, Primož Pri Ljubnem, Radmirje, Savina,
Ter,
Občina Luče
Naselja: Konjski Vrh, Krnica, Luče, Podveža, Podvolovljek, Raduha, Strmec,
Občina Solčava
Naselja: Logarska Dolina, Podolševa, Robanov Kot, Solčava,
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KOLIČNIK ZA PRERAČUN POSAMEZNIH VRST IN KATEGORIJ ŽIVALI V GVŽ

GOVEDO
Mlado govedo, staro manj kot 1
leto

Od 1 do manj kot 2 leti

2 leti in več

teleta za zakol (bikci)

0,15

teleta za zakol (teličke)
teleta za nadaljnjo rejo (bikci)
teleta za nadaljnjo rejo (teličke)
plemenske telice
telice za pitanje
Biki
Voli
plemenske telice
telice za pitanje
krave molznice
krave dojilje, rejnice
krave za zakol
plemenski biki
biki za pitanje
voli za pitanje

0,15
0,3
0,3
0,6
0,6
0,6
0,6
1
1
1
1
1
1
1
1

DROBNICA
Ovce
Koze

Pujski
Prašiči pitanci

Plemenski prašiči

starejše od 1 leta oz. so že jagnjile
ovni, starejši od 1 leta
starejše od 1 leta oz. so že jarile
kozli, starejši od 1 leta

0,15
0,15
0,15
0,15

PRAŠIČI
do 20 kg
20 do 50 kg
50 do 80 kg
80 do 110 kg
110 kg in več
merjasci
nebreje mladice
breje mladice
nebreje plemenske svinje
breje plemenske svinje

0,03
0,07
0,15
0,15
0,3
0,3
0.15
0,3
0,34
0,34
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Razpisi delovnih
mest
Ob-99153
Svet vrtca Borisa Pečeta Maribor, Tomšičeva ul. 32, 2000 Maribor, razpisuje delovno mesto
ravnatelja vrtca.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje iz
53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 108/02,
55/03) ter imeti pedagoške organizacijske
in druge sposobnosti za uspešno vodenje
vrtca.
Ravnatelj vrtca bo imenovan za 5 let.
Nastop dela 1. 9. 2003.
Prijavo z življenjepisom, vizijo razvoja vrtca in dokazila o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Vrtec Borisa Pečeta Tomšičeva ul. 32. Maribor, za razpis – prijava za ravnatelja.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Vrtec Borisa Pečeta Maribor
Št. 10201-13/2003
Ob-99226
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) župan
Občine Pesnica, objavlja javni natečaj za
zasedbo uradniškega delovnega mesta z
nazivom
višji svetovalec za splošne zadeve in
turizem v Občinski upravi občine Pesnica,
ki se opravlja v nazivu višji svetovalec.
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih in mora imeti:
– univerzitetno izobrazbo, smer zgodovina – geografija,
– najmanj 10 let službene dobe, od tega
najmanj 3 leta na enakih oziroma podobnih
delih in nalogah.
Izpolnjevati mora še posebne pogoje:
– da poznava javne naloge organa,
– organizacijske sposobnosti, komunikativnost, sposobnost teamskega dela,
– poznavanje programov na osebnem računalniku.
Prednost bodo imeli kandidati, ki obvladajo področje stikov z javnostjo.
Kandidat mora prijavi priložiti diplomo o
uspešno zaključenem univerzitetnem študiju.
Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev, opisom dosedanjega
dela naj kandidati pošljejo na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211
Pesnica pri Mariboru, s pripisom »razpis za
delovno mesto«.
Rok za prijavo je osem dni od dneva
objave javnega natečaja.
Z izbraim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi, neizbrani kandidati pa
bodo o tem, da niso izbrani, pisno obveščeni v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o
zaposlitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
bo dajala Irena Ribič Hlebec, tel.
02/654-23-10.
Občina Pesnica

Su 010601/2003-491
Ob-99227
Okrajno sodišče v Tolminu razpisuje prosto delovno mesto
vodje zemljiške knjige v Tolminu za
nedoločen čas s polnim delovnim časom
8 ur dnevno oziroma 40 ur tedensko.
Zahtevani pogoji:
– višješolska izobrazba pravne ali upravne smeri (VI. stopnja izobrazbe),
– 5 let delovnih izkušenj,
– zemljiškoknjižni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– slovensko državljanstvo.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev naj kandidati pošljejo v Urad
predsednika Okrajnega sodišča v Tolminu,
Mestni trg 4, 5220 Tolmin.
Rok za prijavo je 8 dni po tej objavi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri Vodji kadrovske službe Okrožnega sodišča v Novi Gorici, tel.
05/33-51-676.
Okrajno sodišče v Tolminu
Ob-99244
Občina Kamnik razpisuje javni natečaj
za uradniško delovno mesto
občinski redar.
Uradniški naziv: občinski redar III; II; I.
Pogoji za opravljanje dela:
– srednja strokovna izobrazba,
– strokovni izpit v upravi ali opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja
v upravnem postopku,
– vozniški izpit B-kategorije,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– usposobljenost za delo z računalnikom,
– 2-mesečno poskusno delo.
Kandidati morajo v vlogi navesti dosedanje delovne izkušnje in priložiti naslednja
dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– potrdilo o strokovni izobrazbi,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu v upravi oziroma o preizkusu iz ZUP,
– dokazilo o veljavnem vozniškem izpitu
B-kategorije.
Rok, naslov in način vložitve prijave: 25.
8. 2003; Občina Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, s pripisom »ne odpiraj – prijava na razpis – občinski redar«.
Rok za obvestilo o izbiri: 24. 9. 2003.
Informacije o javnem natečaju: Ivan Pristovnik;
Franc
Hribernik
(tel.
01/83-18-117).
Občina Kamnik

Druge objave
Ob-99155
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o. Črnomelj, Kanižarica 41, objavlja
poziv
za javno zbiranje ponudb za prodajo
poslovno-stanovanjskega objekta
I. Predmet prodaje je pritlični del stavbe
(trgovina) v Kanižarici 17, v izmeri 124 m2,
zgrajen na parc. št.: 2229/5 k.o.o. Dobliče, vložek št.: 897 in 225 m2 dvorišča, kar
predstavlja 47% celotnega dvorišča.
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Zemljišče je komunalno opremljeno.
Izhodiščna vrednost nepremičnine je
3,505.721 SIT brez DDV.
II. Predmet prodaje je I. nadstropje stanovanjske stavbe v Kanižarici 17, v izmeri
141,18 m2, zgrajen na parc. št.: 2229/5
k.o.o. Dobliče vložek št.: 897 in 254 m 2
dvorišča, kar predstavlja 53% celotnega
dvorišča.
Zemljišče je komunalno opremljeno.
Izhodiščna vrednost nepremičnine je
3,072.752 SIT brez DDV.
V I. nadstropju se nahaja stanovanje v
izmeri 16,90 m2, v katerem živi najemnik
zato mora kupec upoštevati:
– v skladu z drugim odstavkom 29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) ima oseba, ki
zasedeno stanovanje uporablja, pod enakimi pogoji predkupno pravico,
– v skladu z 21.členom Stanovanjskega
zakona se v primeru, da stanovanje ni prodano predkupnemu upravičencu, njegov
položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati – kupec mora z njim skleniti najemno pogodbo z enakimi določili kot jo ima
sklenjeno z Rudnikom Kanižarico v zapiranju d.o.o. (neprofitna najemnina).
III. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS in fizične osebe,
državljani RS. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni
starejši od 30 dni.
Pisne ponudbe z dokazili in navedbo cene je treba dostaviti do vključno petnajsti
dan po objavi do 12. ure na sedež Rudnika
Kanižarica v zapiranju d.o.o. Črnomelj, Kanižarica 41, 8340 Črnomelj. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna oznaka »Javno
zbiranje ponudb – ne odpiraj«.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb za odkup navedenih nepremičnin vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
na transakcijski račun Rudnika Kanižarica v
zapiranju d.o.o. št.: 02430-0013610117,
pri NLB Črnomelj. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v 15 dneh po izbiri ponudnika.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo hkrati odkupil obe nepremičnini in
hkrati ponudil najvišjo ceno. Če bodo vse
ponudbe glasile na delni odkup, bo imel
prednost pri izbiri tisti ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno.
Izbrani ponudnik mora podpisati kupoprodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh
po prejemu pisnega obvestila, da je izbran
kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati najkasneje v roku 8 dni po podpisu kupoprodajne pogodbe, pri čemer se
položena varščina všteje v kupnino. Če kupec v zgoraj določenem roku ne podpiše
kupoprodajne pogodbe ali če ne plača celotne kupnine, varščina zapade in velja, da
je odstopil od pogodbe.
Dosedanji najemnik prostorov bo v roku 8 dni pozvan, ali bo v skladu s pogodbo
o najemu uveljavljal predkupno pravico za
celotno nepremičnino po najvišji doseženi
ceni.
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Davek na promet nepremičnin, stroške
sestave notarskega zapisa, stroške za vpis
nepremičnine v zemljiško knjigo in druge
morebitne stroške plača kupec. Zemljiškoknjižni prepis je možen po plačilu celotne
kupnine.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem
razpisom in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Poziv za javno zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Pravočasno poslane in popolne ponudbe bo obravnavala komisija, ki jo imenuje
direktor Rudnika Kanižarica v zapiranju
d.o.o. Odpiranje ponudb ne bo javno.
Dodatne informacije interesenti lahko
dobijo na Rudniku Kanižarica v zapiranju
d.o.o. Črnomelj, Kanižarica 41, 8340 Črnomelj po predhodni najavi na tel.
07/30-56-100.
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o.
Črnomelj
Št. 105/03
Ob-99156
Republika Slovenija, Upravna enota
Domžale na podlagi četrtega odstavka
60. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l.
RS, št. 32/93 in 1/96) v postopku izdaje
enotnega dovoljenja za gradnjo uvedenem
na zahtevo investitorja Helios, Tovarna barv,
lakov in umetnih smol, d.o.o., Količevo 65,
Domžale, objavlja:
1. Upravna enota Domžale je investitorju Helios-u, Tovarni barv, lakov in umetnih smol, d.o.o., Količevo 65, Domžale,
izdala enotno dovoljenje za gradnjo št.
35102-261/2002-23040 z dne 23. 7.
2003 za spremembo namembnosti pralnice v objekt za proizvodnjo gradbenih
premazov na vodni osnovi (objekt št. 12)
na zemljišču parc. št. 1061/1 k.o. Domžale.
2. V postopku izdaje enotnega dovoljenja za gradnjo je bilo izdano okoljevarstveno soglasje RS Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, št. 35405-127/2002 z dne
17. 7. 2003 pod naslednjim pogojem:
– pri izvedbi posega in izvajanju dejavnosti mora investitor upoštevati omilitvene
ukrepe navedene v Poročilu o vplivih na
okolje rekonstrukcija obrata pralnice v obrat
gradbenih premazov-objekt št. 12, št. poročila 155-1118/02, ki ga je izdelalo podjetje
Oikos, d.o.o., v juliju 2002, marec 2003
(dopolnitev);
– pred izdajo uporabnega dovoljenja
je potrebno določiti čas poskusnega obratovanja, izvesti prve meritve emisij hrupa,
emisij snovi v zrak in emisij v vodo ter
pridobiti oceno odpadka, ki nastaja v čistilnem sistemu za pralne vode ter predvideti način ravnanja s tem odpadkom. V
primeru ugotovitve čezmernih obremenitev okolja v času poskusnega obratovanja
je potrebno izvesti dodatne okoljevarstvene ukrepe.
3. Med javno predstavitvijo, obravnavo
in zaslišanjem ni bilo podanih mnenj in pri-
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pomb v zvezi z vplivom načrtovanega posega na okolje.
Upravna enota Domžale
Ob-99272
V skladu s sprejetim prodajnim načrtom
in sklepom občinskega sveta Občine Hoče-Slivnica, Občina Hoče-Slivnica razpisuje
javno zbiranje ponudb
za ureditev – prodajo nepremičnin: zemljišč v k.o. Sp.Hoče, ki obsegajo:
– parcelo št. 679 v obsegu 5551 m2,
parcelo št. 677 v obsegu 6438 m2 in parcelo št. 678 v obsegu 1450 m2.
Namen javnega zbiranja ponudb je pridobitev najugodnejšega ponudnika za ureditev komunalne infrastrukture in stanovanjske soseske na parcelah: št. 679, k.o. Sp.
Hoče v velikosti 5551 m2, št. 677, k.o. Sp.
Hoče v velikosti 6438 m2 št. 678, k.o. Sp.
Hoče v velikosti 1450 m2.
1. Občina Hoče-Slivnica je lastnica nepremičnin – stavbnih parcel št. 679, k.o.
Sp. Hoče v velikosti 5551 m2, št. 677, k.o.
Sp. Hoče v velikosti 6438 m2, št. 678, k.o.
Sp. Hoče v velikosti 1450 m2.
2. Občina želi na delu parcele v dolžini
185 m in širine 5 m + 2 m + 2 m ureditev
ceste s pločnikoma za pešce in kolesarsko stezo v asfaltni obliki, z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo za potrebe soseske in športnega parka. V ta namen občina nudi ponudnikom tri parcele, da jih
pridobijo delno z odkupom, delno pa s komunalno ureditvijo na pridobljenem delu
tako, da zgradijo vso komunalno infrastrukturo in stanovanjsko sosesko stanovanjskih
enot po sprejeti idejni zasnovi zazidalnega
načrta.
Potencialne kupce – ponudnike občina
vabi, da ponudbe posredujejo najkasneje
do 1. 9. 2003, do 12. ure, v zaprtih kuvertah na naslov Občine Hoče – Slivnica s
pripisom “Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za parcele 679, 677 in 678, vse k.o.
Sp. Hoče- Soseska Hoče”.
I. Ponudnik je lahko:
Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki:
– izkaže finančno zmožnost z bančno garancijo za izvedbo del komunalne infrastrukture za čas do dokončanja del,
– ponudi za občino najugodnejšo ponudbo – načrt ureditve parcele skupaj s
komunalno opremljenostjo ceste in načrta
gradenj stanovanjske soseske ter odkupnino,
– ima veljavno registracijo za opravljanje
dejavnosti,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ji v zadnjih petih letih ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje
povezano s poslovanjem ali pravnomočna
odločba s katero bi ji bilo prepovedano
opravljanje dejavnosti,
– ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve,
– ima dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet ponudbe,
– ima pogodbo s podizvajalci za izvedbo
del,
– je finančno in poslovno sposoben,

– razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi.
II. Za najugodnejšo ponudbo šteje:
Ponudba, ki vsebuje najboljšo komunalno opremljenost cestišča:
1. odmero cestišča s pločnikoma, asfaltno ureditev cestišča s pločnikoma v izmeri
5 m + 2 m + 2 m.
2. sekundarni vodovod po celotni trasi
ceste,
3. ulično razsvetljavo po celotni trasi ob
cesti,
4. sekundarni vod kanalizacije po celotni trasi ceste,
5. smotrno urejen načrt stanovanjske
gradnje,
6. najkrajši čas izvedbe komunalne
opremljenosti,
7. najvišjo odkupnino za preostali del
zemljišča.
8. morebitne druge ugodnosti, ki zagotavljajo hitrejšo realizacijo projekta oziroma
ugodnejšo ureditev soseske.
III. Ponudba mora vsebovati:
1. načrt ureditve soseske,
2. ponudnikov predlog ureditve soseske
v skladu s točko II,
3. čas (od pridobitve gradbenega dovoljenja) v katerem, je sposoben urediti komunalno opremljeno cesto,
4. garancijo banke za izvedbo in dokončanje komunalno opremljene ceste,
5. idejno strokovne rešitve prostorske
ureditve za lokacijski načrt soseske skupaj
s cesto.
6. odkupnino za preostali del zemljišč.
Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo splošne pogoje, določene z zakonom za
pridobitev lastninskih pravic na nepremičninah v Republiki Sloveniji in ki v roku 30 dni
od dneva objave posredujejo ponudbo v zaprti kuverti na naslov: Občina Hoče–Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, s pripisom: “Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb
za parcele 679, 677 in 678, vse k.o. Sp.
Hoče- Soseska Hoče”.
IV. Kriteriji za izbor ponudnika so:
Izpolnjevanje pogojev II. točke:
1. odmero in asfaltno ureditev cestišča s
pločnikoma v izmeri 5 m + 2 m + 2 m,
2. sekundarni vodovod po celotni trasi
ceste,
3. ulično razsvetljavo po celotni trasi ob
cesti,
4. sekundarni vod kanalizacije po celotni trasi ceste,
5. smotrno urejen načrt stanovanjske
gradnje,
6. najkrajši čas izvedbe komunalne
opremljenosti po točkah od 1-4,
7. odkupna cena za preostali del zemljišča,
8. morebitne druge ugodnosti, ki zagotavljajo hitrejšo realizacijo projekta oziroma
ugodnejšo ureditev soseske.
Od ponudnikov pričakujemo ponudbo
ureditve komunalne opremljenosti po točkah od 1. do 5.
Ponudniki, ki ne bodo ponudili izvedbe v
celoti, razen točke 8, ki ni obvezna, bodo
izločeni.
Prav tako bo komisija izločila ponudbe,
ki ne bodo zagotovile bančne garancije za
izvedbo posla komunalne ureditve.
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Za najugodnejšo ponudbo se šteje ponudba, ki bo vsebovala izpolnjene pogoje
ponujene komunalne opremljenosti in bo
najugodnejša po naslednjih merilih:
Merila:
1. čas izvedbe 20 točk,
2. najvišja kupnina 60 točk,
3. druge ugodnosti 20 točk.
Odkupnina za preostali del zemljišča se
plača v roku 8 dni od podpisa pogodbe na
transakcijski račun Občine Hoče-Slivnica.
Stroške DDV plača prodajalec, vse ostale
stroške plača kupec. S popolno komunalno
ureditvijo ceste in sekundarnih vodov bo
občina kupca oprostila plačila komunalnega prispevka.
Komisija bo obravnavala le pravočasno
prispele ponudbe. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od dneva izbire.
Kontaktni osebi za morebitna pojasnila
zbiranja ponudb sta Liljana Mezgec in Vesna Bratuša, tel. 02/61-65-320.
Razpisno dokumentacijo z elementi idejne zasnove ponudniki pridobijo na Občini
Hoče-Slivnica, Pohorska c. 15, Sp. Hoče,
pri Liljani Mezgec ali Vesni Bratuša.
Občina lahko s soglasjem predstojnika
postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
Občina Hoče–Slivnica

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-08-21102-471/2001-18 Ob-99154

Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Klemenčič Roberta, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Klemenčič Robertu, roj. 17. 8. 1967, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Savlje 40, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 252-95/2003
Ob-99228
Republika Slovenija, Upravna enota Mozirje izdaja v upravni stvari razveljavitve dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki
Sloveniji, za Florima Veselaja, na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02), druge alinee
prvega odstavka in drugega odstavka
44. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS,

št. 108/02 – uradno prečiščeno besedilo)
in 44. ter 47. člena Zakona o državni upravi
(Uradni list RS, št. 52/02) ter po pooblastilu načelnika upravne enote št. 031-9/002003 z dne 17. 7. 2003, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Veselaju Florimu, roj. 17. 6. 1981 v kraju
Reqan, državljanu Jugoslavije, neznanega
prebivališča, se postavi Jernej Plankl iz Luče 128, zaposlen na Upravni enoti Mozirje.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko toliko časa, dokler v postopek ne vstopi
stranka ali njen pooblaščenec.
Št. 2/05-09-21102-443/2003-5 Ob-99298
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00,
52/02) in pooblastila načelnice št. 2/0202-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Kaltak Mirse, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Kaltak Mirsi, roj. 10. 5. 1956, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Medvodah, Škofjeloška cesta 17, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 121-02-110/93-025
Ob-99171
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije se poleg dejavnosti in poklicev določenih
z odločbama tukajšnjega ministrstva št.
121-02-110/93 z dne 30. 8. 1993 in
02049/005/2002, 02049/006/2002 z
dne 13. 3. 2003 določi kot reprezentativni
sindikat v poklicu pilot.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-1/2003-1104
Ob-99169
Upravna enota Šmarje pri Jelšah z
dnem izdaje te odločbe sprejema v hrambo pravila o delovanju sindikata, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 21. 5.
2003 pod zaporedno št. 57 z nazivom:
Pravila o organiziranju in delovanju
sindikata družbe Estet Kozje sprejetega na ustanovni seji Sindikata delavcev
kemične, gumarske in nekovinske industrije Slovenije, Sindikata družbe Estet Koz-
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je, dne 3. 4. 2003, s sedežem: Kozje
194, 3260 Kozje.
Št. 024-5/03
Ob-99170
Statut sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije OŠ Padlih prvoborcev iz Žirov, vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 6. 12. 1993, pod zap.
št. 45 odslej nosi naziv: Pravila sindikata
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije osnovna organizacija na Osnovni
šoli Žiri in so bila spremenjena, na zboru
članov dne 6. 6. 2003, zaradi spremembe
naziva šole.
Sprememba naziva je vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 79 z dne 22. 7. 2003.
Sindikatu vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije osnovna organizacija na
Osnovni šoli Žiri, Jobstova cesta 22, Žiri, je
že bila pred preimenovanjem dodeljena matična številka Statističnega urada Republike
Slovenije – 5994063.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-28/03-9
Ob-99252
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 24. 7. 2003 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v
skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Aktiva Invest, d.d., družba za
investiranje, Dunajska cesta 156,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Aktiva
Invest), in Pinus tovarna kemičnih izdelkov, d.d., Grajski trg 21, 2327 Rače (v nadaljevanju: Pinus), skladna s
pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Aktiva Invest je na podlagi objave javne ponudbe za odkup vseh delnic družbe
Pinus pridobila 67,95% vseh delnic te
družbe. Aktiva Invest je v družbi Pinus pridobila možnost odločilnega vpliva na glasovanje ali sklepe organov podjetja, kar
predstavlja pridobitev nadzora in koncentracijo v smislu drugega in tretjega odstavka 11. člena ZPOmK.
Skladno s posredovanimi podatki in navedbami priglasitelja je Urad ugotovil, da
se dejavnosti oziroma proizvodi ali storitve družb iz portfelja Aktive Invest in dejavnosti prevzete družbe Pinus ne prekrivajo, zato na trgih, kjer delujejo, ne bo
prišlo do sprememb tržnih deležev. Na
podlagi podatkov iz priglasitve in drugih
dostopnih informacij Urad ugotavlja, da v
zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence. Koncentracija
ne bo ustvarjala oziroma krepila prevladujočega položaja, ki bi hkrati pomenil zmanjšanje ali onemogočanje učinkovite konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-99157
Ime medija: 1 Radio.
Izdajatelj medija 1 Radio d.o.o., Izletniška 5, Ljubljana sporoča osebe, ki imajo v
premoženju izdajatelja najmanj 5% kapitala
ali najmanj 5% glasovalnih oziroma upravljalskih pravic: Gregor Vuga, Mehletova ul.
4, 1234 Mengeš; Urška Bremec, Pot na
Fužine 25, 1000 Ljubljana; Miha Debevc,
Gorenjska cesta 13, 1000 Ljubljana.

Objave
gospodarskih družb
Javne prodaje delnic
Ob-99161
Kompas hoteli Bled,d.d., Cankarjeva c.
2, 4260 Bled, objavlja na temelju 6. člena
Statuta Kompas hoteli Bled, d.d. in vodenju
evidence delničarjev
ponudbo delničarjev 1/03
za prodajo delnic Kompas hoteli Bled,
d.d.
– delničar Vlado Kovač, Finžgarjeva 13a,
4248 Lesce, prodaja 4736 delnic;
– delničar Ana Kovač, Vodnikova 2,
4248 Lesce, prodaja 226 delnic;
– delničar Irena Kovač, Finžgarjeva 13a,
4248 Lesce, prodaja 198 delnic;
– delničar Aljoša Kovač, Finžgarjeva
13a, 4248 Lesce, prodaja 113 delnic;
– delničar Anja Kovač, Finžgarjeva 13a,
4248 Lesce, prodaja 57 delnic;
– delničar Eva Kovač, Finžgarjeva 13a,
4248 Lesce, prodaja 57 delnic.
1. Nominalna vrednost za vsako delnico
znaša 4.000 SIT.
2. Prodajna cena za vsako delnico znaša 3.739 SIT.
3. Način plačila:
a) Kupec nakaže kupnino od prodaje rednih imenskih delnic na bančni račun prodajalca.
Informacijo o številki računa za nakazilo
bodo kupci delnic dobili v pisarni poslovne
sekretarke v Kompas hotelu na Bledu.
b) Drugi pogoji: stroške prodaje nosi kupec
4. Rok plačila: 15 dni po sklenitvi pogodbe
Prednostno pravico do nakupa ponujenih delnic imajo delničarji družbe Kompas
hoteli Bled, d.d. Ponudba veže ponudnika
8 dni od dneva objave te ponudbe, to je od
1. 8. 2003 do 8. 8. 2003.
Delničarji najpozneje v 8 dneh od objave
ponudbe, to je do vključno 8. 8. 2003, pisno pošljejo svoje ponudbe za nakup ponujenih delnic po pogojih te ponudbe na naslov Kompas hoteli Bled, d.d., Cankarjeva c.
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2, 4260 Bled. Na kuverto s ponudbo mora
napisati »Ne odpiraj«. O prenosu delnic v
skladu s to ponudbo je delničar (kupec ali
prodajalec) dolžan obvestiti Družbo Kompas
hoteli Bled, d.d. Ta ponudba je na vpogled v
pisarni poslovne sekretarke v družbi Kompas hoteli Bled, d.d. od dne 1. 8. 2003.
Kompas hoteli Bled, d.d.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-99299
Dopolnitev
sklepa o zmanjšanju osnovnega
kapitala
družbe ORPO, organizacija poslovanja,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., s sedežem v
Kranju, Gorenjesavska 13B, sprejetega na
skupščini dne 27. 6. 2002 in zapisanega v
notarskem zapisniku notarke Erike Braniselj iz Škofje Loke, opr. št. 507/2002 z
dne 27. 6. 2002, pod točko drugič, objavljenega pa v Uradnem listu RS, št. 16-18 z
dne 21. 2. 2003:
Upniki, katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v register in bodo svoje terjatve
prijavili v roku 6 mesecev od objave tega
sklepa, bodo dobili ustrezno zavarovanje,
kolikor ne bodo mogli biti poplačani. Skladno s sprejetim sklepom upnike opozarjamo na pravico prijave svojih terjatev.
Notarka Erika Braniselj
Škofja Loka

Sklici skupščin
Preklic
Ob-99177
Uprava družbe Domus-Center za dom,
ustvarjalnost, svetovanje, d.d. Ljubljana,
Slovenska 17, Ljubljana, obvešča delničarje, da se 7. seja skupščine družbe, sklicane
za dne 27. 8. 2003 ob 10. uri v Lukovici pri
Domžalah 84, katere sklic je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 72 z dne 25. 7. 2003,
prekliče.
Ponovni sklic skupščine bo v skladu s
statutom družbe objavljen v Uradnem listu
vsaj mesec dni pred sejo skupščine.
Domus-center d.d.
uprava družbe
Št. 39
Ob-99158
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Hotel Lev
d.d., Ljubljana, Vošnjakova 1 (v nadaljevanju: družba), uprava družbe sklicuje
12. sejo skupščine
Hotel Lev d.d.,
ki bo v petek, dne 29. 8. 2003, ob
13. uri, na sedežu družbe, 1000 Ljubljana,
Vošnjakova 1, v dvorani Karniola.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine ter določitev notarja.
Predlog sklepa uprave: za predsednika
skupščine se izvoli odvetnico Carmen Dobnik, za preštevalce glasov Maja Selan, Uroš
Hriberski in Simona Petrovič.
Ugotovi se, da skupščini prisostvuje notar Boris Lepša.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2002, z mnenjem
revizijske družbe in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina se seznani z revidiranim letnim
poročilom o poslovanju družbe za leto 2002,
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu za leto
2002, ki je potrdil letno poročilo.
Uprava seznani skupščino z izgubo v poslovnem letu 2002.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za
poslovno leto 2002, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov v letu
2002.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov za leto 2003 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o.
Udeležba na skupščini in prijava
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki so vpisani v delniški knjigi na podlagi podatkov
Klirinško depotne družbe na dan 20. 8.
2003 in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje prijavijo v sprejemni pisarni in s
podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom pravne osebe
iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino je na vpogled po
objavi skupščine vsem delničarjem v tajništvu uprave družbe vsak delovni dan med
11. in 13. uro do petka, 29. 8. 2003.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge dnevnega reda pisno
sporočijo upravi družbe najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica seje skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se čez pol ure vnovič sestane. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Hotel Lev d.d.
uprava
Igor Kadunc, MBA
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Ob-99159
Uprava družbe na podlagi 26. člena Statuta družbe sklicuje
8. sejo skupščine
delniške družbe Stilles d.d., Inženiring
in notranja oprema, Sevnica,
ki bo v četrtek, 4. 9. 2003 ob 12.30, na
sedežu družbe, na Savski cesti 13 v Sevnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter določitev notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Ernestl, za preštevalca
glasov pa se določita Alenka Tomažin in
Matjaž Starič. Skupščini prisostvuje notar
Alojz Vidic.
2. Predstavitev letnega revidiranega poslovnega poročila za leto 2002, pisnega
poročila NS, seznanitev z bilančno izgubo
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta in sprejemom letnega poročila družbe za leto
2002 ter podeljuje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za leto 2002.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov Stilles d.d. za
leto 2003 se na predlog nadzornega sveta
imenuje revizijska hiša Abeceda, revizijska
družba d.o.o., Celje.
4. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: sejnina za predsednika
nadzornega sveta znaša 60.000 SIT bruto,
za člane pa 40.000 SIT bruto.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov za skupščino, letno poročilo, revizorjevo mnenje, poročilo nadzornega sveta, so
na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, Savska cesta 13, Sevnica, v tajništvu uprave, in sicer vsak delovni dan od
8. do 10. ure od dneva objave, do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo
poslati tudi pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na podlagi podatkov Klirinško depotne družbe na dan 1. 9. 2003.
Stilles d.d.
uprava
Aleksander Hatlak
Ob-99160
Uprava RD, d.d., Ljubljana, Železna cesta 14, v skladu z 31. členom statuta družbe sklicuje

redno skupščino
RD d.d.,
ki bo v ponedeljek, 1. 9. 2003, ob
13. uri v prostorih družbe Marketing Galeb
d.o.o., Industrijska cesta 2e v Izoli.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: na podlagi poročila o
prisotnosti se ugotovi, da je skupščina
sklepčna in lahko veljavno sprejema sklepe
v zvezi s predlaganim in potrjenim dnevnim
redom.
2. Imenovanje predsedstva skupščine,
preštevalcev glasov in predstavitev notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: v skladu z 38. členom statuta predsedujočega skupščine predlaga nadzorni
svet. Sprejme se predlog nadzornega sveta
o imenovanju predsednika skupščine in
imenovanje dveh preštevalcev glasov.
3. Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2002 skupaj
z revizijskim poročilom revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2002, z revizijskim poročilom revizorja ter s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Izguba za leto 2002 ostane nepokrita.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se predlagane spremembe statuta.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za
leto 2003 na predlog nadzornega sveta
skupščina imenuje revizijsko družbo Constantia UHY d.o.o.
V skladu z določili 68. člena ZNVP in
36. člena statuta družbe se skupščine lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki bodo svojo udeležbo pisno najavili (s
priporočeno pošto), tako da bo na naslov
RD, d.d., prispela najpozneje do 29. 8.
2003.
Prijavi je potrebno priložiti:
– potrdilo KDD o vknjižbi delnic po stanju na dan 25. 8. 2003,
– v primeru, da so delnice na depoju
borznoposredniške družbe pri KDD, potrdilo KDD o številu delnic RD, d.d., na depoju
borznoposredniške hiše po stanju na dan
25. 8. 2003 in potrdilo oziroma izjavo
borznoposredniške družbe, da je določena
oseba lastnik določenega števila delnic RD,
d.d., ki so sicer na njenem depoju pri KDD.
Ob priglasitvi na skupščino se delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki so najavili svojo
udeležbo, izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom. Kolikor gre za zastopanje drugih delničarjev ali pravnih oseb pa s
pooblastilom za zastopanje.
Gradivo za zasedanje skupščine bo na
vpogled delničarjem ali njihovim pooblaščencem, ki se izkažejo s potrdilom KDD in
z osebnim dokumentom, vsak delavnik od
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1. 8. 2003 dalje, med 12. in 14. uro, in
sicer na naslovu družbe Železna cesta 18,
VI. nadstropje.
Zaradi nemotenega registriranja udeležencev skupščine bo zagotovljena možnost
priglasitve na skupščino eno uro pred začetkom njenega dela.
Kolikor bi se izkazalo, da skupščina ne bi
bila sklepčna, bo zasedanje ponovljeno v
skladu z določili 42. člena statuta RD, d.d.,
in sicer 8. 9. 2003 ob 13. uri na isti lokaciji.
RD d.d.
direktor
Tomaž Jeločnik
Ob-99162
Na podlagi Statuta Krekove zavarovalnice d.d. in sklepa 6. seje nadzornega sveta
Krekove zavarovalnice d.d., Ljubljana z dne
30. 6. 2003, uprava Krekove zavarovalnice
d.d., sklicuje
5. redno zasedanje skupščine
Krekove zavarovalnice d.d., Ciril
Metodov trg 1, Ljubljana,
ki bo 29. 8. 2003 ob 14.30, v prostorih
Krekove zavarovalnice d.d., Ciril Metodov
trg 1, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, razglasitev sklepčnosti in imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
a) Skupščina Krekove zavarovalnice d.d.
izvoli za predsednika skupščine Peče Ljuba.
b) Notarski zapisnik skupščine bo sestavila notarka Nada Kumar.
3. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2002 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, poročila notranje revizijske službe za leto 2002 z mnenjem nadzornega
sveta k poročilu notranje revizije.
Predlog sklepov:
a) Skupščina Krekove zavarovalnice d.d.
Ljubljana je seznanjena z letnim poročilom
o poslovanju za leto 2002 in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
b) Skupščina Krekove zavarovalnice d.d.
Ljubljana, se je seznanila s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2002 z mnenjem
nadzornega sveta.
4. Obravnava in odločanje o predlogu
uporabe dobička iz naslova življenjskih zavarovanj, pokrivanju izgube in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
a) Ugotovljeni revidiran dobiček za leto
2002 iz naslova življenjskih zavarovanj v višini 5,372.082 SIT se razporedi:
a) znesek v višini 4,834.873 SIT za
udeležbo življenjskih zavarovancev na pozitivnem rezultatu življenjskih zavarovanj,
b) znesek v višini 537.208 SIT ostane
nerazporejen,
b) Ugotovljena revidirana izguba za leto
2002 iz naslova ostalih zavarovanj ostane
nepokrita;
c) Skupščina podeli razrešnico upravi
družbe in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2002.
5. Povečanje osnovnega kapitala Krekove zavarovalnice d.d.
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Predlog sklepov:
a) Skupščina ugotavlja, da povečanje
osnovnega kapitala kot je bilo predlagano
na skupščini Krekove zavarovalnice d.d.,
Ljubljana dne 21. 1. 2003 ni bilo izvedeno.
b) Osnovni kapital zavarovalnice se poveča z novimi vložki za 200,000.000 SIT
na 1.398,480.000 SIT.
c) Za povečani kapital se izda 20.000
novih navadnih delnic, ki dajejo imetnikom
pravice v skladu s statutom zavarovalnice.
Nominalna vrednost ene delnice je 10.000
SIT. Emisijska vrednost delnic je
200,000.000 SIT.
d) Delnice nove izdaje glasijo na ime in
so prenosljive v skladu z določbami statuta;
e) Ponudba delnic se opravi na način,
opredeljen v 2. in 4. točki prvega odstavka
18. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 58/99).
f) Obstoječi delničarji imajo, v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu,
prednostne pravice do vpisa novih delnic v
roku 14 dni od dneva sprejema tega sklepa
na skupščini Krekove zavarovalnice d.d.,
Ljubljana.
g) Nove delnice se vplačajo v celoti v
denarju na transakcijski račun Krekove zavarovalnice d.d., Ljubljana. Cena ene delnice je 10.000 SIT.
h) Delnice je potrebno v celoti vplačati
najkasneje do 31. 8. 2003.
i) Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki.
j) Skupščina prenaša pooblastilo za spremembo statuta, ki zadeva uskladitev njegovega besedila glede osnovnega kapitala, na
nadzorni svet družbe.
6. Dopolnitve in spremembe statuta Krekove zavarovalnice, d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta Krekove zavarovalnice d.d., Ljubljana in čistopis Statuta
Krekove zavarovalnice d.d., Ljubljana, v
predloženem besedilu.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije Krekove zavarovalnice d.d., Ljubljana, za leto
2003 se imenuje revizor Iteo Abeceda.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo na dan skupščine in
ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini. Vsaka delnica daje delničarju en glas. Skupščine se lahko udeležijo
tudi člani uprave in nadzornega sveta družbe.
Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar oziroma pooblaščenec ob vstopu
na skupščino. V primeru, da ob napovedani
uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne in v istih
prostorih ob 14.45. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vljudno prosimo vse udeležence skupščine, da se prijavijo v dvorani, v kateri bo
potekala skupščina pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine, kjer bodo potrdili svojo prisotnost.
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Gradivo za vsako točko dnevnega reda
bo na vpogled od dneva objave sklica skupščine naprej, vsak delovni dan med 9. in
14. uro, v tajništvu Krekove zavarovalnice
d.d., Ciril Metodov trg 1, Ljubljana.
Krekova zavarovalnica d.d.
uprava
Ob-99163
Uprava družbe Mehanika Trbovlje d.d.,
Trg revolucije 23, 1420 Trbovlje, vpisane v
sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. vložka 10008600 in matično
številko 5033071000 sklicuje
skupščino
družbe Mehanika Trbovlje d.d.,
ki bo dne 3. 9. 2003 ob 14. uri v prostorih družbe Mehanika Trbovlje d.d., na naslovu Trg revolucije 23, Trbovlje, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine
se imenuje Nevena Tea Gorjup. Za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Sterniša in
Dragica Sovdat. Za predsednika verifikacijske komisije se imenuje Marjan Jerman. Notarski zapisnik sestavi notar Miro Bregar iz
Litije.
2. Sprememba osnovnega kapitala v postopku prisilne poravnave.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital družbe v višini
265,090.000 SIT, ki je razdeljen na
265.090 navadnih, imenskih, prosto prenosljivih delnic v nominalni vrednosti 1.000
SIT se v skladu z 49.b členom Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zmanjša za 265,090.000 SIT in po zmanjšanju
znaša 0 SIT. Zmanjšanje osnovnega kapitala se opravi zaradi pokrivanja izgube.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z dokončno združitvijo vseh 265.090
navadnih, imenskih, prosto prenosljivih delnic. Posledično se vse delnice razveljavijo.
2. Osnovni kapital družbe v višini 0 SIT
se poveča s stvarnimi vložki za 213,367.000
SIT in po povečanju znaša 213,367.000
SIT. Izda se 213.367 navadnih, imenskih,
prosto prenosljivih delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT.
Prednostna pravica delničarjev do vpisa
novih delnic se izključi v korist družbe Elektrovin d.o.o. Nove delnice vpiše Elektrovin
d.o.o., s sedežem 1420 Trbovlje, Dom in
vrt 25, ki vpisane delnice v celoti vplača s
stvarnim vložkom. Kot stvarni vložek Elektrovin d.o.o. cedira terjatve do Mehanike
Trbovlje d.d. v višini 213,367.000 SIT. Elektrovinu d.o.o. se zagotovi 213.367 navadnih, imenskih, prosto prenosljivih delnic v
skupni nominalni vrednosti 213,367.000
SIT. Delnice družba izda v nematerializirani
obliki.
3. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča
in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe, tako da
se bo sprememba kapitala lahko izvedla in
vpisala v sodni register.
4. Zaradi uskladitve s sprejetimi odločitvami se spremeni 4. člen statuta, tako da

se glasi: osnovni kapital družbe znaša
213,367.000 SIT in je razdeljen na 213.367
navadnih, imenskih, prosto prenosljivih delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT. Delnice dajejo imetniku pravico do udeležbe pri
upravljanju družbe, pravico do dela dobička in pravico do dela preostanka premoženja po likvidaciji družbe.
5. Sklep je sprejet pod odložnim pogojem, da bo predlagana prisilna poravnava Mehanike Trbovlje d.d. pravnomočno potrjena.
Prijava udeležbe in uveljavljanje glasovalne pravice na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico uresničujejo tisti delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi, ki jo vodi družba in ki svojo udeležbo
pisno prijavijo na sedež uprave družbe. Prijava mora prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni pred skupščino.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih udeležencev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje.
Delničarji, fizične osebe, so se dolžni
izkazati z veljavnim osebnim dokumentom,
zakoniti zastopniki delničarjev, pravnih
oseb, so se dolžni izkazati z izpiskom iz
sodnega registra in veljavnim osebnim dokumentom, vsi pooblaščenci pa s predložitvijo pisnega pooblastila.
Ponoven sklic
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 30 minut za prvim sklicem skupščine z
istim dnevnim redom. V tem primeru bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Nasprotni predlogi
Vabljene pozivamo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delavnik na sedežu družbe na Trgu revolucije 23 v Trbovljah, med 10. in 12. uro od
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Mehanika Trbovlje d.d.
uprava družbe
Št. 80/03
Ob-99164
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 7.3. člena statuta delniške
družbe Lesno podjetje Interier d.d., uprava
družbe sklicuje
7. sejo skupščine družbe
Lesno podjetje Interier d.d.,
ki bo v četrtek, 4. 9. 2003 ob 12. uri na
sedežu družbe v Izoli, Industrijska cona, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
2. Seznanitev skupščine delničarjev z letnim poročilom o poslovanju družbe v poslovnem letu 2002 in poročilom o delu nadzornega sveta v letu 2002.
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3. Podelitev razrešnice.
4. Obravnava in sprejem sklepa o preoblikovanju družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
Predlog sklepa k 1. točki: izvolijo se
predsednik skupščine in preštevalci glasov.
Predlog sklepa k 2. točki: skupščina se
seznani in vzame na znanje letno poročilo o
poslovanju družbe v poslovnem letu 2002
in poročilo o delu nadzornega sveta v letu
2002.
Predlog sklepa k 3. točki: skupščina delničarjev podeljuje direktorju in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v poslovnem letu
2002.
Predlog sklepa k 4. točki: delniška družba Lesno podjetje Interier d.d., s sedežem
v Izoli, Industrijska cona, se preoblikuje v
družbo z omejeno odgovornostjo. Firma
družbe je Lesno podjetje Interier d.o.o. Izola. Skrajšana firma družbe je Interier d.o.o.
Sedež, dejavnost in osnovni kapital ostanejo nespremenjeni.
Delnice z nominalno vrednostjo vsake
1.000 SIT, se spremenijo v poslovne deleže po enaki nominalni vrednosti tako, da
nominalna vrednost vsakega delničarja
predstavlja njegov osnovni delež, ki je razviden iz knjige delničarjev, ki jo je na presečni dan 31. 7. 2003 izdala KDD.
Delničarjem, ki si do presečnega dne
ne bodo zagotovili dovolj delnic (najmanj
14) za pridobitev vsaj enega osnovnega
vložka, ki mora imeti z zakonom predvideno
minimalno nominalno vrednost 14.000 SIT,
se izplača primerna denarna odpravnina. Tako prevzete delnice se spremenijo v lastni
poslovni delež.
Sprejme se družbena pogodba, ki je priloga in sestavni del sklepa.
Vsled preoblikovanja družbe, članom
nadzornega sveta in direktorju mandat preneha in se na podlagi določil družbene pogodbe za direktorja imenuje Iztok Uršič.
Ta sklep začne veljati, ko je preoblikovanje vpisano v sodni register.
Izjava družbe, skladno s četrtim odstavkom 542. člena ZGD: delničarjem, ki bodo
nasprotovali sprejemu te točke dnevnega
reda, družba zagotavlja pridobitev njihovih s
preoblikovanjem nastalih poslovnih deležev
za primerno odškodnino.
Gradivo za skupščino je po objavi sklica
skupščine delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik med 11. in 12. uro.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi sklica skupščine na
sedež družbe.
Udeležba na skupščini
Delničarji morajo prisotnost na skupščini najaviti tako, da njihova najava prispe na
sedež družbe vsaj 3 dni pred dnevom zasedanja skupščine. Skupščine se lahko udeleži vsak delničar, ki je vpisan v delniško
knjigo na dan 28. 8. 2003.
Način glasovanja
Delničarji oziroma njihov pooblaščenec
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo
pri vpisu v seznam prisotnosti.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za eno uro preložena. Čez
eno uro (ob 13. uri) je skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Interier d.d.
uprava družbe
Ob-99165
Uprava delniške družbe STT Strojne tovarne Trbovlje d.d., Vodenska cesta 49,
sklicuje na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe
5. redno zasedanje
skupščine družbe,
ki bo 28. 8. 2003 ob 13. uri na sedežu
družbe, Vodenska cesta 49, Trbovlje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa 1/1: ugotovi se udeležba, potrdi se dnevni red, skupščini prisostvuje vabljena notarka Marjana Kolenc –
Rus.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2002 z revizijskimi poročili. Uprava ob soglasju nadzornega sveta predlaga naslednji sklep:
Predlog sklepa 2/1: sprejme se letno
poročilo o poslovanju družbe za leto 2002
in revizijsko poročilo o računovodskih izkazih družbe za poslovno leto 2002, ter revizijsko poročilo o konsolidiranih računovodskih izkazih skupine povezanih podjetij za
poslovno leto 2002.
3. Določitev revizijske hiše za revidiranje
izkazov.
Predlog sklepa s 3/1: za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2003
se imenuje revizijska hiša Iteo Abeceda
d.o.o.
4. Razrešitev nadzornega sveta.
5. Razno.
Upravičenci do udeležbe na skupščini
so vsi delničarji navadnih delnic družbe.
Skupščina je sklepčna, če so na zasedanju navzoči delničarji, ki imajo več kot
15% glasov. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za zasedanje isti dan ob
13.30, ne glede na udeležbo. Delničarje
prosimo, da prisotnost na skupščini najavijo vsaj 3 dni pred dnevom zasedanja skupščine.
STT Strojne tovarne Trbovlje d.d.
direktor
Vojka Hrovatič
Ob-99166
Na podlagi 39. člena statuta družbe Corona, proizvodnja in trženje električnih in
plinskih aparatov d.d., uprava sklicuje
6. sejo skupščine
družbe Corona, proizvodnja in trženje
električnih in plinskih aparatov, d.d.,
Reteče 4, Škofja Loka,
ki bo dne 1. septembra 2003 ob 14. uri
na sedežu družbe v Škofji Loki, Reteče 4, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se predlagani organi
skupščine, ugotovi prisotnost vabljenega
notarja.
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2. Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom za leto 2002 ter odločanje o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
2.1. Predlog sklepa: skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom za leto
2002 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2.2. Predlog sklepa: skupščina potrjuje
in odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2002 ter podeljuje direktorju družbe in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2002.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih
izkazov družbe za leto 2003 se imenuje revizijska družba PriceWaterhouseCoopers
d.o.o. iz Ljubljane.
4. Obravnava in sprejem predloga sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in v
soglasju nadzornega sveta se sprejmejo
predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da določi prečiščeno besedilo statuta
skladno s sprejetimi sklepi skupščine.
5. Odpoklic in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
5.1. Predlog sklepa: glede na sprejete
spremembe statuta družbe se odpokliče dosedanje člane nadzornega sveta.
5.2. Predlog sklepa: za nove člane nadzornega sveta se za novo štiriletno mandatno obdobje imenuje: Pavel Demšar, univ.
dipl. inž., dr. Tomaž Kmecl.
Mandat novim članom nadzornega sveta
prične teči z dnem imenovanja.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniški knjigi družbe in ki svojo udeležbo na
skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe najkasneje v roku tri dni pred
zasedanjem skupščine, to je do vključno
29. 8. 2003. Pooblaščenci delničarjev
morajo do začetka skupščine predložiti
pisna pooblastila. Udeležba na skupščini
brez predhodne pismene prijave ne bo
možna.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor za skupščino, ko tudi podpišejo seznam prisotnih udeležencev. Glede na navedeno, delničarje naprošamo, da zaradi
razdelitve glasovnic pridejo na skupščino
pol ure pred zasedanjem.
Gradivo za objavljeni dnevni red je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni dan od 8. do 10. ure pri
Mirjam Vrbinc.
Corona, d.d.
uprava
Št. 50/03
Ob-99167
Na podlagi določil statuta delniške družbe RTC Žičnice, Kranjska Gora d.d., Borovška cesta 103a, Kranjska Gora, sklicujemo
8. skupščino delničarjev,
ki bo dne 1. 9. 2003 ob 9. uri na sedežu družbe v Kranjski Gori, Borovška cesta
103a.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalca
glasov Jana Lavtižar in Peter Klofutar, za
notarko se povabi Nina Češarek.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s predloženim letnim poročilom za poslovno leto 2002, s poročilom nadzornega
sveta o njegovi preveritvi in potrditvi, ter s
pozitivnim stališčem nadzornega sveta do
revizijskega poročila.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu
2002.
4. Razveljavitev sklepa skupščine o povečanju in poenostavljenem zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: razveljavi se sklep skupščine z dne 1. 10. 2002, o sprejemu nasprotnega predloga k 4. točki dnevnega reda o povečanju in poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2003 imenuje
KPMG Slovenija, d.o.o. iz Ljubljane.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu so delničarjem na
vpogled na sedežu družbe dan po objavi
zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.
do 13. ure v tajništvu družbe v Kranjski Gori, Borovška cesta 103a.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih imenskih delnic, ki so vpisani v knjigo delničarjev 10 dni pred sklicem skupščine ali njihovi pooblaščenci, oziroma zakoniti zastopniki, ki pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo sklicatelju svojo udeležbo na
skupščini tako, da njihova prijava prispe na
sedež družbe najkasneje 3 dni pred skupščino. V tem času trgovanje in prenos delnic nista dovoljena. Pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati splošne podatke
(ime in priimek, naslov, EMŠO, oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na skupščini glasujejo z glasovnicami, ki jih prejmejo ob
vstopu v prostor, kjer bo potekala seja skupščine, in vpisu v seznam prisotnih. Prostor,
kjer bo potekala seja skupščine, bo odprt
eno uro pred pričetkom seje.
RTC Žičnice d.d., Kranjska Gora
predsednik uprave
Ob-99168
Uprava delniške družbe Studio D, d.d.
Novo mesto, sklicuje v skladu z določili
283. do 287. člena ZGD
9. redno skupščino
Studia D, d.d. Novo mesto,
ki bo 29. 8. 2003 ob 10. uri na sedežu
družbe, Seidlova cesta 29, Novo mesto.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednico skupščine in preštevalca glasov.
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Uprava predlaga naslednji sklep: za predsednico skupščine se izvoli Marjanca Kavšek, za preštevalko glasov pa Francka Krivec.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem nadzornega sveta, s katerim
je ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v letu 2002, ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002
Uprava predlaga naslednji sklep:
2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2002 in pisnim poročilom nadzornega sveta.
2.2 Bilančni dobiček družbe v višini
931.246,30 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička.
2.3 Skupščina potrdi in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2002 in jima podeljuje razrešnico.
Gradivo za skupščino vključno z letnim
poročilom za poslovno leto 2002 in poročilom nadzornega sveta bo na vpogled na
sedežu družbe Studia D, d.d. Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto, vsak dan 7. do
14. ure pri Urošu Dularju.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic, oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in njegovim potrdilom o lastništvu delnic.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje
tri dni pred zasedanjem v pisni obliki. Rok
za prijavo je 26. 8. 2003.
Delničarje pozivamo, da svoje nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica.
Studio D, d.d.
Novo mesto
uprava
Ob-99207
Na podlagi 42. člena statuta družbe
Zdravilišče Atomske Toplice d.d., uprava
sklicuje
8. sejo skupščine
Zdravilišče Atomske Toplice d.d.,
Podčetrtek, Zdraviliška cesta 24,
ki bo dne 4. 9. 2003 ob 13. uri na sedežu družbe v Podčetrtku, Zdraviliška cesta
24, v Zeleni dvorani Aparthotela Rosa, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Mojca Šantek in
Anica Krizmanič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Pavel
Rojs.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: osnovni
kapital družbe se poveča iz dosedanjih
1.183,146.000 SIT za 468,000.000 SIT tako, da po izvedenem povečanju znaša
1.651,146.000 SIT, za kar družba izda
234.000 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT za delnico.

Novo izdane delnice dajejo imetnikom
iste pravice kot že izdane delnice v skladu s
statutom družbe.
Prodajna cena za novo izdane delnice
znaša 4.300 SIT.
Na podlagi 313. člena ZGD se pri nakupu novo izdanih delnic izključi prednostna
pravica obstoječim delničarjem.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z denarnimi vložki delničarja Kapitalske družbe d.d., v višini 503,100.000 SIT in delničarja Zvon ena PID d.d. v višini
503,100.000 SIT.
Delničarja bosta nove delnice vpisala in
vplačala najkasneje do 10. 9. 2003 na transakcijski račun družbe Zdravilišče Atomske
Toplice d.d.
Nove delnice se vpišejo in vplačajo brez
postopka javne prodaje, na podlagi soglasja oziroma seznanitve Agencije za trg vrednostnih papirjev, da je izdaja delnic namenjena v naprej znanim in dobro poučenim
investitorjem.
Uprava bo prijavila sklep o povečanju
osnovnega kapitala za vpis v sodni register
takoj po ugotovitvi uspešnosti vpisa in vplačila.
Novo izdane delnice bodo izdane po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodnem
registru v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih.
Za uskladitev statuta s sprejetim sklepom o povečanju osnovnega kapitala družbe in sprejem čistopisa statuta se pooblasti nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Zdravilišče Atomske Toplice d.d.
direktor uprave
Zdravko Počivalšek, univ. dipl. inž. agr.
Št. 17
Ob-99208
Na podlagi 40. člena Statuta delniške
družbe Kmetijstvo Vipava d.d. Šempeter pri
Gorici, sklicuje uprava
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7. sejo skupščine
delniške družbe Kmetijstvo Vipava d.d.
Šempeter pri Gorici,
ki bo v petek, dne 5. 9. 2003, ob
13. uri, na sedežu družbe.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo se predlagani organi skupščine: za
predsednika skupščine se izvoli Bojana Durnika, za preštevalki glasov pa Eriko Grča in
in Nevo Kavčič.
Skupščinski zapisnik vodi namestnica
notarke Nadija Jablanšček Šuler.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2002 in s poročilom nadzornega
sveta o sprejetju letnega poročila družbe za
leto 2002 ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2002
in s poročilo nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila.
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za njuno delo v letu 2002.
Gradivo za skupščino družbe je delničarjem na voljo v tajništvu družbe vsak dan
med 11. in 13. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu ali zakonitem zastopniku, in
sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu v prostor skupščine. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti predloženo pisno pred pričetkom skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% vseh glasov.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri, na
mestu prvega sklica.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic oglasijo v tajništvu družbe
15 minut pred pričetkom skupščine.
Vse delničarje oziroma njihove pooblaščence pozivamo, da morajo svojo udeležbo pisno najaviti upravi družbe najmanj
3 dni pred sejo.
Kmetijstvo Vipava d.d.
uprava – direktor
Ivan Vodopivec, univ. dipl. inž.
Ob-99209
Uprava družbe Merinka Maribor d.d., Žitna ulica 12, Maribor, vabi delničarje na
6. redno sejo skupščine
delniške družbe Merinka Maribor d.d.,
Maribor,
ki bo dne 1. 9. 2003, s pričetkom ob
10. uri v sejni sobi Merinka Maribor d.d.,
Žitna ulica 12, Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, preverba sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Uprava družbe predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvolijo se organi skupščine v
sestavi:
– za predsedujočo skupščine se izvoli
Stanka Osterc,
– za preštevalca glasov se izvoli Marjan
Vedlin.
Za sestavo zapisnika bo skrbel vabljen
notar Stanislav Bohinc.
2. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 2002, pisnega poročila nadzornega
sveta, pokrivanje bilančne izgube ter podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Uprava družbe predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa: 2.1 Skupščina sprejme
letno poročilo za poslovno leto 2002 s pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: 2.2. Bilančna izguba
družbe v višini 200,960.271,69 SIT se ne
pokriva in se odločanje o pokrivanju le-te
prenese v naslednja leta.
Predlog sklepa: 2.3. V skladu z 282.a
členom ZGD skupščina potrjuje in odobri
delo uprave in nadzornega sveta v obdobju
1. 1. 2002 – 19. 4. 2002 ter jima podeli
razrešnico.
Predlog sklepa: 2.4. V skladu z 282.a
členom ZGD skupščina ne potrjuje dela
uprave v obdobju 20. 4. 2002 – 21. 11.
2002 ter upravi in nadzornemu svetu ne
podeli razrešnice.
Predlog sklepa: 2.5. V skladu z 282.a
členom ZGD skupščina potrjuje in odobri
delo uprave in nadzornega sveta v obdobju
22. 11. 2002 – 31. 12. 2002 ter jima podeli razrešnico.
3. Dokapitalizacija družbe.
Uprava družbe predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa – skladno z določbami ZGD ter ZFPPod:
Predlog sklepa: osnovni kapital delniške družbe se iz dosedanjih 319,767.000
SIT poveča za 200,000.000 SIT na
419,767.000 SIT. Delniška družba povečuje osnovni kapital skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah ter navezujoč se na določila ZFPPod, ter določil statuta družbe.
Povečanje se izvede z vplačilom denarnega vložka v višini 200,000.000 SIT.
Izdajatelj delnic je Merinka Maribor d.d.,
Maribor, Žitna ulica 12.
Izdaja se 200.000 imenskih nematerializiranih delnic, vsaka z nominalno vrednostjo 1.000 SIT, z oznako serije B. Skupna
vrednost celotne izdaje delnic znaša
200,000.000 SIT. Vsaka na novo izdana
delnica nosi delničarju enake pravice kot jih
imajo že vplačane in prevzete delnice in so
opredeljene v statutu družbe. Novo izdane
delnice se bodo razdeljevale upravičenim
delničarjem takoj po izvedbi vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register, in
sicer se bodo delnice vpisale na račun pri
KDD. Obstoječi delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa novih delnic skladno z deleži, ki jih posedujejo. Delničarji morajo prednostno pravico izkoristiti v roku 30 dni po
sklepu skupščine, v nasprotnem primeru jim
prednostna pravica preneha, uprava pa lahko k vpisu delnic pozove druge zainteresirane vlagatelje. Dividende za delnice se bodo izplačevale skladno s sklepom skupšči-
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ne o delitvi bilančnega dobička. Delnice
brez glasovalne pravice se ne izdajo.
Za razdelitev delnic se pooblasti uprava
družbe.
Za dokapitalizacijo lahko uprava uporabi
tudi inštitut odobrenega kapitala.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da uskladi besedilo statuta skladno s
sprejetim sklepom.
4. Informacija o odstopu članov nadzornega sveta ter informacija o imenovanja
člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev.
Skupščina se seznani z odstopnimi izjavami članov nadzornega sveta:
– Janko Repič,
– Zoran Grobelšek,
– Marjan Gamse.
Skupščina se seznani z imenovanim članom nadzornega sveta – predstavnika delavcev Bojanom Dokl.
5. Sprememba statuta.
Uprava družbe predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa: v posledici sprejetih
sklepov (dokapitalizacija ter odstop članov
nadzornega sveta) se spremeni besedilo
statuta družbe ter skupščina sprejme novo
prečiščeno in dopolnjeno besedilo.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine ter ostane shranjeno na
sedežu družbe za ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki so vpisani v delniški knjigi na dan 28. 8.
2003 in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo na sedež družbe najkasneje 3 pred zasedanjem skupščine.
Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino eno uro pred zasedanjem identificirajo z osebnim dokumentom (pravne osebe še z izpisom iz sodnega
registra), prijavijo na zasedanje ter prevzamejo glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na voljo na vpogled na sedežu družbe vsak dan v delovnem času družbe, in sicer od 10. do 12. ure
od dneva objave sklica.
Merinka Maribor d.d.
uprava in nadzorni svet
Ob-99210
Na podlagi 40. člena Statuta družbe KIK
Kemijska industrija Kamnik d.d. sklicuje
uprava
9. sejo skupščine
družbe KIK Kemijska industrija Kamnik,
d.d.,
ki bo v ponedeljek, 1. 9. 2003 ob
12. uri, v sejni sobi uprave KIK Kemijske
industrije Kamnik d.d., Fužine 9.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarke.
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Predlog sklepa uprave:
1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli Franca Gliho.
1.3. Za preštevalki glasov se izvolita v
verifikacijsko komisijo:
– Metka Javornik – predsedujoča,
– Simona Mali.
1.4. Za sestavo notarskega zapisnika
se imenuje notarka Majda Lokošek iz Domžal.
2. Sprememba firme in skrajšana firma
družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Firma družbe je: Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d.
2.2. Skrajšana firma družbe je: Skupina KIK Kamnik d.d.
3. Uskladitev dejavnosti v družbi, skladno z Uredbo o klasifikaciji dejavnosti.
Predlog sklepa uprave:
3.1. Sprejema se predlagana uskladitev
dejavnosti v družbi, skladno z Uredbo o
klasifikaciji dejavnosti.
4. Obravnava in sprejem sklepa o spremembah Statuta KIK Kemijska industrija
Kamnik d.d.
Predlog sklepa uprave:
4.1. Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta.
5. Seznanitev skupščine s sprejetim revidiranim konsolidiranim letnim poročilom
za poslovno leto 2002 in s poročilom nadzornega sveta KIK Kemijske industrije
Kamnik d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
5.1. Skupščina delničarjev KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. se seznani s
sprejetim revidiranim konsolidiranim letnim
poročilom za poslovno leto 2002 in s poročilom nadzornega sveta KIK Kemijske industrije Kamnik d.d.
6. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
6.1. O uporabi bilančnega dobička v
višini 51,337.000 SIT bo odločeno v prihodnjih poslovnih letih.
6.2. Skupščina delničarjev KIK Kamnik
d.d. podeli razrešnico upravi – generalnemu direktorju družbe in nadzornemu svetu
za poslovanje v 2002.
7. Imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
7.1. Zaradi povečanja števila članov nadzornega sveta se z dnem 1. 9. 2003 izvoli
novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, Marka Smoleta, za čas
imenovanja na skupščini do poteka mandata ostalima članoma nadzornega sveta,
predstavnikoma delničarjev.
8. Imenovanje revizijske družbe za izdelavo revizijskega poročila za leto 2003.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
8.1. Za revidiranje računovodskih izkazov v letu 2003 se imenuje revizijska hiša
Šager d.o.o. Domžale.
9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
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Popolno gradivo za skupščino je delničarjem oziroma njihovim pooblaščencem na
vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe: Fužine 9, Kamnik, vsak delavnik od
9. do 12. ure, v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji družbe, ki so na dan 25. 8. 2003
vpisani kot lastniki delnic v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
upravi družbe prijavijo svojo udeležbo na
skupščini.
Pooblastilo mora biti pisno, dostavljeno
upravi družbe in ostane shranjeno pri družbi.
Prijavljene udeležence pozivamo, da svoj
prihod na skupščino potrdijo pol ure pred
začetkom skupščine s predložitvijo osebnega dokumenta oziroma izpiska iz sodnega
registra, s podpisom potrdijo svojo udeležbo v listi udeležencev ter prevzamejo glasovalne lističe.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pri
upravi družbe.
KIK Kemijska industrija Kamnik d.d.
uprava družbe
Ob-99234
Na podlagi 17. točke statuta delniške
družbe Mizarstvo Gabrovka d.d., Moravče
pri Gabrovki 9a, sklicuje uprava družbe
7. sejo skupščine
delničarjev družbe Mizarstvo Gabrovka
d.d., Proizvodnja in montaža lesenih
stavbnih elementov,
ki bo dne 1. septembra 2003, ob 16. uri
na sedežu družbe Moravče pri Gabrovki 9a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika in dva
preštevalca glasov se izvolijo osebe po predlogu uprave oziroma delničarjev na skupščini. Skupščini prisostvuje notarka Nada
Kumar iz Ljubljane.
2. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega
sveta o preveritvah in sprejemu letnega poročila za leto 2002.
2. Na podlagi sprejetega letnega poročila se bilančni dobiček v višini 1,723.000
SIT uporabi za druge rezerve iz dobička.
3. Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica in se s tem potrdi in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2002.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom,
pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Delničarji morajo najmanj tri dni pred
skupščino prijaviti svojo udeležbo na skupščini kot pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe vsak delavnik od 8. do 12. ure
do dneva zasedaja skupščine. V gradivu se
nahaja letno poslovno poročilo uprave ter
pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvah letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička po 274.a členu
ZGD.
Mizarstvo Gabrovka d.d.
direktor
Franci Prijatelj
Št. 000645/2003
Ob-99245
Uprava družbe IMP Telekom, Tovarna telekomunikacijskih naprav, d.d., Ljubljana,
Vojkova cesta 58, sklicuje
7. redno skupščino
delniške družbe IMP Telekom, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 1. 9. 2003 ob 15.
uri na sedežu družbe v Ljubljani, Vojkova
cesta 58, sejna soba v stari upravni stavbi –
pritličje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles.
Predlogi sklepov: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Izvolijo se delovna telesa skupščine po
predlogu uprave.
Ugotovi se prisotnost notarke Marine Ružič Tratnik.
2. a) Predložitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2002 ter mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
2. b) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico glavnemu direktorju in članom nadzornega sveta za leto 2002.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2003.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za leto 2003 se imenuje Stanko Čokelc.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navedenih delnic na ime, ki so vpisani v delniško knjigo, vodeno v centralnem registru
pri Klirinško depotni družbi d.d. ali njihovi
pooblaščeni oziroma zakoniti zastopniki, če
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini. Kot datum prijave se
šteje datum, ko je družba prejela obvestilo.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov,
EMŠO, oziroma firmo in sedež) pooblastitelja
in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Pooblastila morajo biti na sedežu družbe prav
tako najkasneje 3 dni pred skupščino. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci glasujejo
na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v seznam prisotnosti.
Vsaka delnica daje en glas.
Gradivo skupščine bo na vpogled od
1. 8. 2003 dalje vsak delovni dan od 10.
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do 14. ure na sedežu družbe v Ljubljani,
Vojkova cesta 58.
IMP Telekom, d.d.
korporativni direktor
Vladimir Palčec
Ob-99270
Uprava družbe na podlagi drugega odstavka 283. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) in na podlagi točke 6.3. člena Statuta delniške družbe KOPS
tovarna kovinske opreme in procesnih sistemov, d.d., Industrijska 5, Grosuplje, sklicuje
8. sejo skupščine
družbe KOPS, d.d., Grosuplje,
ki bo dne 2. 9. 2003 v prostorih družbe
KOPS d.d., Industrijska 5, Grosuplje, z začetkom ob 12. uri in z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika, preštevalca
glasov in zapisnikarja.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina izvoli za predsednika skupščine
Virant Lada in za preštevalca glasov Vidmar
Ivana in Beti Markovič.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Marjan Kotar.
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice.
Predlog uprave in nadzornega sveta: na
podlagi Letnega poročila družbe KOPS,
d.d. za leto 2002, revizorjevega poročila in
poročila nadzornega sveta o pregledu letnega poročila skupščina sprejme sklep:
1. Bilančni dobiček družbe, ugotovljen v
Letnem poročilu za leto 2002 v znesku
76,279.393,19 SIT ostane v celoti nerazdeljen.
2. Skupščina upravi in nadzornemu svetu za delo v letu 2002 podeli razrešnico.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog nadzornega sveta: skupščina za
revizorja poslovanja družbe za leto 2003
imenuje revizijsko družbo Euro-IN & Partners, d.o.o., Škofja Loka.
Gradivo za skupščino
Letno poročilo družbe KOPS, d.d. za leto
2002, poročilo revizorja in poročilo nadzornega sveta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Grosupljem, Industrijska ulica
5 vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Pogoji za udeležbo na skupščini:
Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in uresničujejo glasovalno pravico pod pogojem, da najkasneje tri dni pred dnevom
skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe. Glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo družbe
tretji dan pred skupščino.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in
ostane deponirano na sedežu družbe.
KOPS Grosuplje
direktor
Bogomir Gabrijel
Ob-99273
Na podlagi 12. in 18. člena Statuta delniške družbe sklicuje uprava Prešernove
družbe d.d., podjetja za založništvo, distribucijo, trgovino, zastopstvo in posredovanje, Ljubljana,

7. redno skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, 3. septembra 2003, ob
10. uri, v Prešernovi družbi d.d., Opekarska 4a, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvoli predsednika skupščine,
preštevalki glasov in notarja po predlogu
uprave.
2. Letno poročilo za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2002, z mnenjem
pooblaščenega revizorja in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Kritje bilančne izgube za leto 2002.
Predlog sklepa: bilančna izguba za leto
2002 v višini 59,162.043,76 SIT ostane
nepokrita.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi družbe in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2002.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikujejo se rezerve v
višini 15,000.000 SIT, in sicer za namene
iz 240. člena Zakona o gospodarskih družbah. V skladu z 240. členom ZGD-F skupščina družbe pooblašča upravo, da v obdobju 18 mesecev kupuje lastne delnice,
katerih skupni nominalni znesek ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala, po najnižji prodajni ceni 1.000 SIT in najvišji prodajni ceni 2.000 SIT za delnico.
6. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: po predlogu uprave se
spremeni statut družbe.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja v letu 2003
se imenuje revizijsko družbo Constantia
UHY d.o.o.
8. Vprašanja delničarjev.
Gradivo za skupščino delničarjev lahko
delničarji pregledajo ali dobijo na sedežu
družbe v tajništvu uprave s tem, da se ustrezno izkažejo.
Delničarji lahko skladno z zakonom predlagajo dopolnitev dnevnega reda s predlogi, vendar morajo to storiti najkasneje v desetih dneh po sklicu skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Vsak udeleženec mora svojo udeležbo na
skupščini najaviti upravi najkasneje tri dni
pred zasedanjem. Pooblaščenci morajo
hkrati z najavo poslati tudi pisno pooblastilo.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino
glasov, razen če zakon oziroma statut v konkretnem primeru ne določata drugače.
Prešernova družba d.d.
uprava
Ob-99284
Na podlagi tretjega člena šestega poglavja statuta delniške družbe Goriški vodovodi d.d., Nova Gorica sklicujem
3. skupščino,
ki bo v Novi Gorici, na sedežu družbe,
Cesta 25. junija 1b, dne 6. 9. 2003 z začetkom ob 12. uri.
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: za
predsednika skupščine se imenuje Slavka
Murovec; za preštevalca glasov se imenujeta Darja Rijavec in Miran Keber. Skupščini
bo prisostvovala notarka Eva Lučovnik.
2. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe za poslovno leto 2000 se imenuje revizijska družba EOS Revizija d.o.o.,
Družba za revidiranje, Ljubljana.
3. Sprejem revidiranega poročila o poslovanju v letu 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano poslovno poročilo družbe za leto 1999.
4. Razporeditev dobička iz leta 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ostane dobiček iz leta 1999 v višini
17,276.136,95 SIT nerazporejen.
5. Razporeditev dobička iz leta 1995.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se revaloriziran dobiček iz leta 1995, ki po stanju
na dan 31. 12. 1999 znaša 1,383.542,62
SIT, se razporedi v rezerve družbe.
6. informacija o poteku ustanovitve javnega podjetja.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini oddajo
osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj
3 dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave družbe.
Delovno gradivo bo na vpogled vsak delovni dan v tajništvu družbe od 10. do
12. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti pisni in obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala ob 13. uri z
istim dnevnim redom in v istih prostorih. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanega kapitala.
Goriški vodovodi d.d., Nova Gorica
Franjo Batagelj
direktor
Ob-99331
Uprava delniške družbe na podlagi
283. člena Zakona o gospodarskih družbah
in 6.3. točke Statuta delniške družbe sklicuje
sejo skupščine
delniške družbe SGP Gorica d.d.,
ki bo dne 5. 9. 2003 ob 11. uri v sejni
dvorani družbe Presta d.o.o., Bazoviška 1,
5000 Nova Gorica, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
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Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
po predlogu uprave družbe. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Eva Lučovnik.
2. Obravnava letnega poročila za poslovno leto 2002 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: v skladu z 274.a členom
in 282. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina sprejme letno poročilo za poslovno leto 2002 z mnenjem revizorja.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi družbe in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2002.
4. Imenovanje revizorske družbe za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: imenuje se revizorsko družbo za poslovno leto 2003.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, če
udeležbo na skupščino pisno prijavijo tri dni
pred zasedanjem skupščine, to je do 2. 9.
2003, na sedežu družbe. Pooblastilo mora
biti pisno. Pooblastila za zastopanje na skupščini družbe je potrebno deponirati v tajništvu
uprave družbe, na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva 19, 5000 Nova Gorica.
Pravico do udeležbe in glasovalno pravico
na skupščini ima vsak delničar družbe, ki je
vpisan v delniško knjigo družbe SGP Gorica
d.d. na dan 25. 8. 2003. Vsak delničar ali
njegov pooblaščenec naj najavi svojo udeležbo na skupščini družbe v pisni obliki, tako,
da prijave prispejo na sedež družbe najkasneje tri dni pred sejo skupščine družbe.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
dvorano, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo. Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina, bo
zaradi administrativnih opravil, ki so potrebna pred skupščino, odprta 30 minut pred
pričetkom zasedanja. Zaprli jo bomo ob
11. uri tako, da bo omogočen točen pričetek
skupščine.
Gradivo za skupščino z letnim poročilom
za poslovno leto 2002, mnenje revizorja,
sklep nadzornega sveta in uprave, da skupščina odloča o sprejemu letnega poročila, je
delničarjem v vpogled v tajništvu uprave družbe, in sicer vsak delovni dan po objavi sklica
skupščine od 9. do 12. ure. Vabljene delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda
pisno sporočijo v sedmih dneh po objavi sklica skupščine upravi družbe ter ji tako omogočijo pravočasno pripravo njenih stališč. Če ob
napovedani uri skupščina ne bo sklepčna za
odločanje, se bo sklicala nova seja skupščine
z istim dnevnim redom istega dne ob 12. uri.
Seja bo sklepčna za odločanje ne glede na
višino zastopanega kapitala.
SGP Gorica d.d. Nova Gorica
uprava
Ob-99332
Na podlagi določi statuta družbe VGP
Kranj d.d., uprava družbe sklicuje
5. sejo skupščine
družbe VGP Kranj d.d. Kranj, Ulica Mirka
Vadnova 5,
ki bo dne 1. 9. 2003 ob 12. uri na sedežu
družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 5, z
naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine in izvolijo se delovna telesa skupščine.
2. Obravnava poročila nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za leto 2002
ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu
in upravi družbe:
a) Predložitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina se seznani z lenim poročilom za
leto 2002 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček ostane nerazporejen.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da se sprejme naslednji sklep:
skupščina podeli razrešnico upravi družbe
in članom nadzornega sveta družbe.
3. Spremembe in dopolnitev statuta
družbe.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se
razširi in uskladi s standardno klasifikacijo
dejavnosti.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2003 skupščina
imenuje družbo Šager, družba za revizijo
in svetovanje, d.o.o., Finžgarjeva 6, Domžale.
5. Določitev sejnine članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: spremeni se višina sejnina za člane nadzornega sveta. Od 1. 9.
2003 dalje znaša sejnina za predsednika
nadzornega sveta 70.000 SIT bruto, za
člane nadzornega sveta 55.000 SIT bruto.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, bo na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delavnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico je prijava, ki jo je potrebno
podati pisno tri dni pred zasedanjem skupščine.
Skupščina je sklepčna, če je prisotno
vsaj 15% kapitala. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje dne 1.
9. 2003 ob 13. uri. Skupščina bo takrat
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Vodnogospodarsko podjetje Kranj,
d.d.
uprava
Srečko Šamperl

Izvršbe in
zavarovanja
In 2003/00029
IZ-9105
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kamniku pod opr. št. In
2003/00029, je bil dne 9. 6. 2003 opravljen rubež nepremičnine, dvosobnega stanovanja z dvema kabinetoma v III. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Steletova
13, Kamnik, v skupni izmeri 61,50 m2, last
dolžnika Gorazda Vavpetiča, v korist upnika
Stanovanjskega sklada RS, javni sklad,
Ljubljana, zaradi izterjave 97.308,90 SIT s
pripadki.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 17. 6. 2003
In 2003/00036
IZ-9106
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kamniku pod opr. št. In
2003/00036, je bil dne 21. 5. 2003 opravljen rubež dvosobnega stanovanja s kabinetom št. 7, v I. nadstropju na naslovu Zikova 4, Kamnik, v izmeri 72,90 m2, v korist
upnice Vele d.d., Domžale, zaradi izterjave
771.994,64 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 21. 5. 2003
In 02/01031
IZ-7833
Na podlagi sklepov o izvršbi tega sodišča z dne 16. 10. 2002, opr. št. In
02/01031, In 02/1043, In 02/1039, In
02/1035, In 02/1108, In 02/1100, In
02/1104, je bil dne 5. 3. 2003 opravljen v
korist upnika SPL Ljubljana, d.d., Frankopanska 18a, rubež stanovanja št. 11, v izmeri 45,23 m2, ki se nahaja v II. nadstropju
večstanovanjske hiše na naslovu Križna 4 v
Ljubljani, ki je last dolžnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2003
In 2002/01744
IZ-9092
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 17. 9. 2002, opr. št. I 2002/10806,
je bil dne 25. 4. 2003 opravljen v korist
upnika Lora d.o.o., Zaloška 163, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 19, v izmeri 62,21 m2,
v 3. nadstropju Novosadska 18 v Ljubljani,
last dolžnika Prah Janeza, Novosadska 18,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2003
In 2003/00367
IZ-9097
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 21. 5. 2003, opr. št. In 2003/00367,
je bil dne 3. 6. 2003 opravljen v korist
upnice Metalke stanovanjske storitve d.o.o.,
rubež enosobnega stanovanja št. 23, Ravbarjeva 3, Ljubljana, last dolžnice Lokar
Marjane, Ravbarjeva 3, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2003
In 2003/00438
IZ-9099
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 21. 5. 2003, opr. št. In 2003/00438,
je bil dne 3. 6. 2003 opravljen v korist
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upnice Metalke stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, rubež stanovanja
št. 12, Viška 67, Ljubljana, last dolžnika
Kužner Franca, Viška 67, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2003
In 2002/01343
IZ-9100
Na podlagi tusodnega sklepa o izvršbi
z dne 26. 11. 2002, opr. št. In
2002/01343, je bil dne 12. 2. 2003
opravljen rubež stanovanja v kleti, Komenskega 14, Ljubljana, v izmeri 24 m2, ki je
last dolžnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2003
In 2003/00465
IZ-9101
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 21. 5. 2003, opr. št. In
2003/00465, je bil dne 3. 6. 2003 opravljen v korist upnikce Metalke stanovanjske
storitve d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, rubež dvosobnega stanovanja št. 4, Viška
49c, Ljubljana, las dolžnice Jankovič Zofije, Viška 49c, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2003
In 2002/00960
IZ-9103
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 14. 10. 2002, opr. št. In
2002/00960, je bil dne 23. 5. 2003
opravljen v korist upnika Pate d.o.o., Ljubljana, rubež stanovanja št. 11, v III. nadstropju Polanškova 32, Ljubljana, last dolžnice Smajić Djurdjice, Polanškova 32,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2003
In 2002/01433
IZ-9109
Na podlagi tusodnega sklepa o izvršbi
z dne 26. 11. 2002, opr. št. In
2002/01433, je bil dne 11. 3. 2003
opravljen rubež stanovanja, ki ni vknjiženo
v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št.
22, na naslovu Ul. Koroškega bataljona
13, Ljubljana, v izmeri 39,10 m2, ki je last
dolžnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2003
In 02/01096
IZ-9111
Na podlagi sklepov o izvršbi tega sodišča z dne 16. 10. 2002, opr. št. In
02/01096, In 02/01124, In 02/01112, In
02/01116, In 02/01120, In 02/01128, je
bil dne 9. 12. 2002 opravljen v korist upnika SPL Ljubljana, d.d., Frankopanska 18a,
rubež stanovanja št. 10, v izmeri 60,73 m2,
ki se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske hiše Nussdorferjeva ulica 3, Ljubljana,
ki je last dolžnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2003
In 2003/00036
IZ-9125
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 20. 3. 2003, opr. št. In
2003/00036, je bil dne 23. 6. 2003
opravljen v korist upnika Finance operativa
d.o.o., Kneza Koclja 37, Ljubljana, rubež
stanovanja št. 6, v izmeri 97,54 m2, v II.
nadstropju stanovanjske stavbe, garažne-

ga prostora št. 21, v izmeri 11,25 m2, v
kleti iste stavbe last dolžnice Maček Mojce, Kneza Koclja 37, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2003
In 2002/00422
IZ-9126
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 20. 5. 2002, opr. št. In
2002/00422, je bil dne 29. 4. 2003
opravljen v korist upnika Pišlar Aleksandra, Rusjanov trg 4, Ljubljana, rubež stanovanja št. 73, ki se nahaja v VI. nadstropju večstanovanjske hiše na Preglovem trgu 4 (prej Leninov trg 3) v Ljubljani, v skupni izmeri 34,77 m2, last dolžnika
Stanislava Bausa, Avgustinčičeva 22, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2003
In 2001/00276
IZ-9127
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne
21. 10. 2002, opr. št. In 2001/00276, je
bil dne 13. 3. 2003 opravljen rubež stanovanja št. 5, v izmeri 31,95 m2, v stanovanjski hiši Ul. Franca Mlakarja 2, Ljubljana,
parc. št. 1546/29, vl. št. 2017, k.o. Dravlje, ki je last dolžnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2003
Z 2002/01618
IZ-9128
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01618 z dne 3. 7. 2003,
je bilo triinpolsobno stanovanje št. 16, v
skupni izmeri 94,64 m2, v II. nadstropju
stanovanjskega objekta v Ljubljani, Ulica
bratov Učakar 82, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih objektih, delih in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču parc. št. 2219/6, k.o.
Zgornja Šiška, ki je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 12. 4.
2002, sklenjene s prodajalko Braz Mojco,
s prepovedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve, z dnem 3. 7. 2003 zarubljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 7,000.000 SIT s
pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2003
In 02/01006
IZ-9131
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 30. 5. 2003, opr. št. In
02/01006, je bil dne 30. 5. 2003 opravljen v korist upnice Metalke stanovanjske
storitve d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, rubež dvosobnega stanovanja št. 80, v izmeri 66,76 m2, večstanovanjske hiše na naslovu Na Korošci 2, 1000 Ljubljana, ki je
last dolžnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2003
In 2002/01411
IZ-9132
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 13. 12. 2002, opr. št. In 2002/01411,
je bil dne 10. 3. 2003 opravljen v korist
upnika Mercator Gorenjska, trgovsko podjetje d.d., Kidričeva c. 54, Škofja Loka,
rubež stanovanja št. 15/II, na naslovu Škofjeloška cesta 11, Medvode, večstanovanj-
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ski objekt, last dolžnika Đogić Sulejmana,
Škofjeloška cesta 21, Medvode.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2003
Z 02/00119
IZ-9093
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 02/00119 z dne 24. 9.
2002, je bila ustanovljena zastavna pravica na nepremičnini, ki obsega stanovanje
št. 216, v objektu “1” Nova vas I, Trg Dušana Kvedra 5, Maribor, v izmeri 78,89 m2,
zgrajeno na parc. št. 1610/5, k.o. Spodnje Radvanje, in je last dolžnika do celote,
na naroku dne 10. 10. 2002 in zarubljena
v korist upnika za zavarovanje denarne terjatve v višini 555.007 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 6. 2003
In 2002/00010
IZ-9108
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. In 2002/00010 z dne
25. 4. 2002, je bila v korist upnika zarubljena nepremičnina, enosobno stanovanje
št. 18, v izmeri 34,27 m2, v IV. nadstropju
večstanovanjske hiše v Mariboru, Frankolovska ul. 5, ki še ni vpisano kot etažna
lastnina in je last dolžnice na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 3. 8. 1992.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 6. 2003
Z 01/00045
IZ-7834
Na podlagi pravnomočnega sklepa
Okrajnega sodišča v Radovljici, opr. št. Z
01/00045 z dne 7. 1. 2003, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje št. 1, ki se
nahaja v pritličju večstanovanjske hiše v Radovljici, na naslovu Cankarjeva 31/a in ki
obsega kuhinjo v izmeri 10,98 m2, sobo v
izmeri 9,48 m2, sobo v izmeri 11,25 m2,
sobo v izmeri 15,57 m2, hodnik v izmeri
7,02 m2, kopalnico v izmeri 4,09 m2, balkon
v izmeri 3,47 m2 in klet v izmeri 2,87 m2,
skupaj torej 64,73 m2, s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču objekta, v katerem se nahaja, ta objekt pa stoji na parc. št. 279/29,
k.o. Radovljica, ki je last dolžnikov in zastaviteljev Dušice Tušek in Marjana Tuška, vsakega do 1/2, zarubljena v korist upnika
Kärntner Sparkasse AG Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
700.000 ATS (ki se po prenehanju veljavnosti te valute obračunavajo v EUR), s pp.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 13. 6. 2003
In 21/03
IZ-9104
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Trebnjem pod opr. št. In 21/03, je
bil dne 28. 4. 2003 opravljen rubež stanovanja št. 2, v II. nadstropju stanovanjskega
bloka v Mirni, Roje 2, na parc. št. 25/37, vl.
št. 1081, k.o. Mirna, v lasti Robek Hinka,
Roje 2, Mirna, v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana,
zaradi izterjave 3,238.716 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 5. 6. 2003

Stran

4626 / Št. 75 / 1. 8. 2003

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 211/2002
S-99065
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Mebles IMS d.o.o. – v stečaju
oziroma sedaj njegovimi pravnimi nasledniki Industrijaimport d.o.o. Ljubljana – v stečaju, Mebles d.o.o. Medvode – v stečaju,
Metro avto servis d.o.o., Ljubljana – v stečaju in Metro avto d.o.o., Ljubljana – v stečaju, ki se vodi pod opr. št. St 211/2002
preklicuje narok za preizkus prijavljenih terjatev, ki je bil določen za dne 15. 9. 2003
ob 12. uri in se preloži na dne 16. 10.
2003, ob 12. uri. Narok se bo izvedel v
prostorih tega sodišča na Slovenski cesti
41, v Ljubljani (nekdanja Gospodarska zbornica) v sejni dvorani v IX. nadstropju.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2003
St 130/2003
S-99066
To sodišče je s sklepom St 130/2003
dne 22. 7. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Mistral, inženiring, trgovina in zastopstva, d.o.o., Logatec, Laze
43, Logatec, matična številka 5430659,
šifra dejavnosti 51.190.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 24. 10. 2003 ob 10.50, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2003
St 131/2003
S-99067
To sodišče je s sklepom z dne 16. 7.
2003 pod opr. št. St 131/2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Mini Club d.o.o. Ljubljana, Celovška
172, matična številka 5686865, šifra dejavnosti 18.220.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v 30 dneh po objavi tega oklica,
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prijavijo svoje terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in
največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št. 01100-1000339014 (sklic
na št. 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (16. 7.
2003).
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 obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Mojca Breznik, Dvorakova 8, Ljubljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke, Trbovlje,
Trg revolucije 25c,
– Bema Trade, d.o.o., Ljubljana, Knezov štradon 80,
– Volksbank Ljudska banka, d.d., Ljubljana, Dunajska 128a,
– Nataša Jurič s.p., K sončni poti 5, Portorož,
– Sonja Furlan Štancar, s.p., Lozice 12,
Podnanos.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 16. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2003
St 122/2003
S-99068
To sodišče je s sklepom z dne 10. 7.
2003 pod opr. št. St 122/2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Metalka Inter d.o.o., Plemljeva 2, Ljubljana, matična številka 5742153, šifra dejavnosti 51.520.
Upnike, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve,
kolkovane s predpisano sodno takso.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (10. 7.
2003).

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 obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Olga Tanko iz Ribnice.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Metalka Commerce d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana,
– Elektrolux d.o.o., Tržaška 132, Ljubljana,
– Datamix d.o.o., Savska cesta 22,
Kranj,
– HIP Trade d.o.o., Kamniška 25, Šmarca, Kamnik,
– Pavlič Antonina Franči kot delavska zaupnica.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 10. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2003
St 97/2003
S-99070
To sodišče je s sklepom z dne 10. 7.
2003 pod opr. št. St 97/2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Mehanika Trbovlje d.d., Trg revolucije
23,
Trbovlje,
matična
številka
50330710000, šifra dejavnosti 31.200.
Upnike, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh
po objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900
SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št. 01100-1000339014 (sklic na
št. 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatev in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (10. 7.
2003).
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 obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Marja Oblak, Betajnova 62, Vrhnika.
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V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Banka Zasavje d.d. Trbovlje,
– Elektrovin d.o.o. Trbovlje,
– Probanka d.d. Maribor,
– ZSSS Zasavje,
– Rajko Kostanjevič, predstavnik sveta
delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 10. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2003
St 40/2003-27
S-99074
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 40/2003 z dne 18. 7. 2003 začelo stečajni postopek nad podjetjem Evolventa
proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. –
v stečaju, Maribor, Kardeljeva cesta 85.
Odslej se dolžnikova firma glasi Evolventa proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
– v stečaju, Maribor, Kardeljeva cesta 85,
njegova matična številka je 5943779, šifra
dejavnosti pa 29.140.
Za stečajnega upravitelja je določen Dušan Marin, dipl. ek., stan. Štantetova 4, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu na naslov tega sodišča, Sodna ulica
14, v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka.
Narok za preizkus terjatev bo dne
24. 10. 2003 ob 9. uri v sobi št. 253 tukajšnjega sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 18. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 7. 2003
St 114/2003-16
S-99075
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 114/2003 z dne 18. 7. 2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Casino Maribor igre na srečo d.d., Maribor, Glavni trg 1.
Matična številka dolžnika je 5263450,
šifra njegove dejavnosti pa 92712.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po tej objavi prijavijo
svoje terjatve (na naslov Okrožno sodišče v
Mariboru, Maribor, Sodna ulica 14).
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Dušan Marin, dipl. ek., stan. Štantetova 4, Maribor.
Ustanovi se upniški odbor, katerega člani so:
1. Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
2. Nova Kreditna banka Maribor d.d.,
Maribor, Ul. Vita Kraigherja 4,
3. Iztok Kišasondi, Čobečeva 11, Hoče,
4. Naravni park Terma 3000 d.d., Moravske toplice, Kranjčeva 12,
5. Študentski servis d.o.o., Maribor, Gosposvetska cesta 87,

6. ITEO Abeceda d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 28,
7. delavski zaupnik Igor Ujčič, Maribor,
Goriška 13.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 18. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 7. 2003
St 15/2003
S-99076
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 15/2003 z dne 23. 7. 2003 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Most trgovina, proizvodnja, storitve d.o.o., Sp. Hajdina 61/a.
Odslej firma glasi: Most trgovina, proizvodnja, storitve d.o.o., Sp. Hajdina 61/a –
v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Ignac
Marinič, univ. dipl. ek., Svetozarevska 10/II,
Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 8. 10.
2003, ob 9. uri, v sobit š. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 7. 2003.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 23. 7. 2003
St 13/2003
S-99077
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 13/2003 z dne 21. 7. 2003, začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
MOM Trade trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Mariborska 23, Ptuj, matična
številka 5602220, šifra dejavnosti 51.190.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili, v
30 dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen dr. Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Veplas d.d., Štrbenkova 1, Velenje,
– Opte Ptuj d.o.o., Žabjak 1, Ptuj,
– Iskra Prins d.d., Radvanjska 58, Maribor,
– JGZ »Kozjak« Maribor, Vošnjakova 16,
Maribor,
– Anita Ličina, Mariborska 23, Ptuj.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 21. 7. 2003.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 7. 2003.
St 13/2003
S-99078
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 13/2003 z dne 17. 6. 2003 ustavilo po-
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stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Buggy d.o.o., Hrušica 72c, Hrušica, sedaj Alipinum invalidsko podjetje, družba za
usposabljanje in zaposlovanje invalidov
d.o.o., Bohinjsko jezero, Ukanc 64, zaradi
umika predloga.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 6. 2003
St 21/2003-39
S-99100
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Jagodič Borut s.p., Avtotrgovina, avtomehanika, avtoodpad in komisijska
prodaja, Vosek 6/d, Pernica, za dne 4. 9.
2003, ob 10.30, soba 137 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne reorganizacie na tukajšnjem sodišču,
Sodna ul. 15, soba 226, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 7. 2003
St 100/2003-20
S-99101
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 100/2003 z dne 23. 7. 2003 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnico,
samostojno podjetnico Angelo Hanžič s
firmo Market in Bar Angela Hanžič s.p.,
Jareninski dol 22, Jarenina.
Matična številka dolžnice je 5146656,
šifra njene dejavnosti pa 52.110.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko, naj z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po tej objavi,
prijavijo svoje terjatve (na naslov Okrožno
sodišče v Mariboru, Maribor, Sodna ulica
14).
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Dragica Razboršek, zaposlena pri
Finea Holding d.o.o., Maribor, Vita Kraigherja 10.
Ustanovi se upniški odbor, katerega člani so:
1. BM Trgovska, gostinska in storitvena
družba d.o.o., Pesnica pri Mariboru, Cofova 8,
2. Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana,
Tolstojeva 63,
3. Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Območna enota Maribor, Maribor, Sodna ulica 15,
4. Makedonija Trade d.o.o., Ljubljana,
Nove Fužine 33,
5. delavski zaupnik Erlend Hanžič, Jareninski dol 6B, Jarenina.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 23. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 7. 2003
St 13/2003
S-99102
To sodišče je na podlagi umika predloga
za začetek postopka prisilne poravnave, s
sklepom opr. št. St 13/2003 z dne 22. 7.
2003 ustavilo postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom Lesna Lesnoindustrijsko
podjetje Slovenj Gradec d.d., Pod gra-

Stran

4628 / Št. 75 / 1. 8. 2003

dom 2, Slovenj Gradec, ki je bil začet s
sklepom tega sodišča, opr. št. St 13/2003
z dne 16. 5. 2003.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 22. 7. 2003
St 9/2003
S-99103
To sodišče je s sklepom opr. št. St
9/2003 z dne 23. 7. 2003 v smislu prvega
odstavka 169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A) zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
TRGOP podjetje za trgovino in gostinstvo d.o.o., Ulica 5. prekomorske 13,
Ptuj – v stečaju.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik preneha.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 23. 7. 2003
St 2/98-201
S-99264
To sodišče v stečajni zadevi št. St 2/98
dolžnika Prevoz Brežice d.d., v stečaju,
Milavčeva 42, Brežice, razpisuje narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev,
ki bo dne 10. septembra 2003 ob 8.30, v
sobi 202/II tega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo osnutek za glavno razdelitev v času uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in v
sredo od 14. do 16.30, v pisarni št. 218.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 23. 7. 2003
St 123/2003
S-99265
To sodišče je s sklepom St 123/2003
dne 24. 7. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Mictic, gostinstvo in trgovina, d.o.o. Ljubljana, Vošnjakova ulica
6, matična številka 1640755, davčna številka 45919933.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 24. 10. 2003 ob 10.45, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2003
St 65/2003-16
S-99266
To sodišče je s sklepom opr. št. St
65/2003 z dne 23. 7. 2003 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Karlom Pahernikom s
firmo Pahernik Karl avtoprevozništvo
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s.p., Šentilj, Kresnica 39, Šentilj, ker je
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti in ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Matična številka dolžnika je 5533853,
šifra njegove dejavnosti pa 3102.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 7. 2003
St 11/96-163
S-99267
Stečajni senat obvešča upnike, ki imajo
ugotovljene terjatve, da se lahko nanje prenesejo posamezne terjatve iz stečajne mase, če so jih pripravljeni prevzeti.
Soglasje za prevzem posameznih terjatev naj upniki stečajnemu senatu s pisno
vlogo sporočijo najkasneje do 1. 10.
2003.
V vlogi naj zapišejo, terjatev do katerega
dolžnika so pripravljeni prevzeti.
O prenosu terjatev bo stečajni senat
odločal ob zaključku postopka, pri čemer
bo upošteval želje upnikov in višino ugotovljenih terjatev.
Podatke o terjatvah, ki so v stečajni masi, lahko upniki dobijo pri stečajnem upravitelju mag. Iztoku Kocijančiču, tel.
040/859-512.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 7. 2003

Oklici o skrbnikih
in razpravah
P 29/2003
SR-7848
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajno sodnici-svetnici Darinki Plevnik v pravdni
zadevi tožeče stranke Mikšič Mirka, Vinica
42/c, Vinica, ki ga zastopa pooblaščenec
Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju, proti toženim strankam: 1. Moguš Marku, Jančani
10, Bosiljevo, RH, sedaj neznanega bivališča; 2. Mikšič Ivanu, Kasuni 4, Bosiljevo,
RH; 3. Moguš Franju, Jančani 10, Bosiljevo,
RH, sedaj neznanega bivališča in 4. Moguš
Janku, Jančani 3, Bosiljevo, RH, sedaj neznanega bivališča, zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve z.k. listine, pcto
100.000 SIT, v smislu 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, dne 14. 5. 2003, postavlja začasnega zastopnika toženim strankam Moguš Marku, Jančani 10, Bosiljevo,
RH, sedaj neznanega bivališča; Moguš Franju, Jančani 10, Bosiljevo, RH, sedaj neznanega bivališča in Moguš Janku, Jančani 3,
Bosiljevo, RH, sedaj neznanega bivališča.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik –
odvetnik Anton Zajc, iz Črnomlja, Ulica 21.
oktobra 19/a.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal
tožene stranke Moguš Marka, Jančani 10,
Bosiljevo, RH, sedaj neznanega bivališča;
Moguš Franja, Jančani 10, Bosiljevo, RH,
sedaj neznanega bivališča in Moguš Janka,
Jančani 3, Bosiljevo, RH, sedaj neznanega
bivališča, vse do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodi-

ščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 14. 5. 2003
P 40/2003
SR-7849
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni
sodnici-svetnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Gračan Milene, Kovačji
grad 3, Vinica pri Črnomlju, ki jo zastopa
pooblaščenec Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki Adam Juriju, Tanča
gora, Dragatuš, sedaj neznanega bivališča,
zaradi priznjanja lastninske pravice in izstavitve z.k. listine, pcto 50.000 SIT, v smislu 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, dne 4.
6. 2003, postavlja začasnega zastopnika toženi stranki Adam Juriju, Tanča gora, Dragatuš, sedaj neznanega bivališča. Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik – odvetnik Jože
Vardjan, iz Črnomlja, Trg svobode 1. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko Adam Jurija, Tanča gora, Dragatuš,
sedaj neznanega bivališča, vse do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bodo
nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 4. 6. 2003
I 2002/00022
SR-7841
V izvršilni zadevi opr. št. I 2002/00022
Okrajnega sodišča v Grosupljem, upnika
SI.Mobil, Šmartinska cesta 134B, Ljubljana,
zoper dolžnika Jožeta Genorija, neznanega
prebivališča, zaradi izterjave 39.835 SIT, dne
10. 6. 2003 dolžniku Jožetu Genoriji, neznanega prebivališča, se postavlja začasna
zastopnica Alenka Žugelj, odvetnica v Ljubljani, Kersnikova 6.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 10. 6. 2003
P 353/2001
SR-7804
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena ZPP v pravdni
zadevi tožeče stranke mld. Dalile Subašič,
Kebetova 16, Kranj, ki jo zastopa mati Milada Kenda, Kebetova 16, Kranj, proti toženi
stranki Ismetu Subašiču, zaradi zvišanja preživnine, podrejeno zaradi določitve preživnine, postavilo tožencu Ismetu Subašiču, začasno zastopnico, odvetnico Majdo Lušina
iz Kranja. Začasna zastopnica bo zastopala
toženca v postopku, vse dokler toženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 4. 2003
P 1119/2001
SR-1414
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni
sodnici Katarini Marolt Kuret, v pravdni zadevi tožeče stranke A1, investicijsko upravljanje, d.d., Ljubljana, Vodovodna 93 (prej A1
– leasing in finance, d.d., Ljubljana, Vodovodna 93), ki jo zastopa Vlasta Čulap, odvetnica v Ljubljani, proti toženi stranki Marini Pupaher, Metelkova 25, Maribor, zaradi plačila
4,796.769 SIT s pp, dne 6. 1. 2003 sklenilo:
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toženi stranki Marini Pupaher se postavi začasni zastopnik Aleš Tratnik, odvetnik v Ljubljani, Mikošičeva 38.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v predmetni pravdni zadevi, dokler tožena stranka ne bo nastopila pred
sodišče oziroma dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 2003

tožencema se postavi začasni zastopnik Zoran Stankič, odvetnik v Ljubljani,
Čufarjeva 1.
Začasni zastopnik bo zastopal toženca
v predmetni pravdni zadevi, dokler toženca ne bosta nastopila pred sodiščem oziroma dokler jima skrbstveni organ ne bo
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 4. 2003

I 2000/15491
SR-7806
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi
upnika Varnost sistemi d.o.o., Koprska
94, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Anton
Marolt iz Ljubljane, zoper dolžnika Selišnik Janeza, Ul. bratov Učakar 6, Ljubljana, zaradi izterjave 362.643 SIT s pp,
dne 30. 5. 2003 sklenilo:
dolžniku Janezu Selišniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica Anka Kenda Oražem, odvetnica v Ljubljani,
Slovenska c. 55/c.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2003

III P 3424/2002
SR-9134
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Andreji Bedene v pravdni zadevi tožeče stranke Madjarevič Katarine in Madjarevič Sretana, oba Zaloška 210, Ljubljana, ki ju zastopa Jela Mastnak, odvetnica iz Ljubljane, zoper toženo stranko
Sonjo Ostojič, neznanega bivališča, zaradi plačila 1,293.458 SIT in 752.861 SIT
s pp, dne 20. 6. 2003 sklenilo:
toženi stranki Sonji Ostojič, neznanega prebivališča, se v pravdni zadevi opr.
št. III P 3424/2002 postavlja začasna zastopnica, odvetnica Marta Petrovčič, Dunajska 17, Ljubljana, ki bo zastopala toženo stranko v postopku zaradi plačila
1,293.458 SIT in 752.861 SIT s pripadki.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2003

I Pl 221/2000
SR-7843
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Špeli Kosec, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi stranki Igorju Koroušiču, Linhartova
36, Ljubljana, oziroma Tbilisijska 59,
Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča,
zaradi plačila 848.213,50 SIT s pp, dne
8. 5. 2003 sklenilo:
toženi stranki Igorju Koroušiču, neznanega prebivališča, se postavlja začasni zastopnik, odvetnik Pavel Zajc, Trubarjeva
7, Ljubljana, ki bo zastopal toženo stranko v postopku zaradi plačila 848.213,50
SIT.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2003
P 567/2002
SR-9115
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke 1. Vere Ambrožič, Jakhlova 9, Grosuplje, 2. Franca Hočevarja, Veselova 3, Grosuplje, 3. Mira
Hočevarja, Male Lašče 100, Velike Lašče, 4. Boruta Hočevarja, Rusjanov trg 1,
Ljubljana, 5. Janeza Hočevarja, Tbilisijska 110, Ljubljana, ki jih zastopa Brane
Sluga, odvetnik v Ljubljani, zoper toženo
stranko 1. Franca Cimpermana, Carl Ave,
Cleveland 3, Ohio, USA, in 2. Marto Powers, 322 North Bridge Dr. Pueblo, Colorado 81003, USA, zaradi ugotovitve lastninske pravice in izstavitve zemljiškoknjižne listine (pcto. 2,100.000 SIT), dne
8. 4. 2003 sklenilo:

I I 02/00101
SR-9124
V izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d.,
Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja,
zoper dolžnika Borisa Mavriča, Ratež 44,
tudi Ratež 88, Brusnice, sedaj neznanega bivališča, zaradi izterjave 84.551 SIT s
pp, je sodišče s sklepom z dne 23. 6.
2003 postavilo začasno zastopnico – odv.
Natašo Tratar iz Novega mesta, Vrhovčeva 1, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v tem postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne bo sporočil, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 26. 6. 2003
I 2002/00514
SR-7850
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
izvršilni zadevi upnice Slovenske investicijske banke d.d., Čopova 38, Ljubljana,
zoper dolžnike: 1. Štubler Marjana, Roška c. 10, Dolenjske Toplice, 2. Štubler
Stanka, Brezovica pri Metliki 23, Metlika,
zaradi izterjave 1,722.518,50 SIT s pp
sklenilo:
dolžniku Stanku Štublerju, Brezovica
pri Metliki 23, Metlika, se zato, ker je
njegovo biavlišče neznano, pa nima pooblaščenca, postavi začasni zastopnik –

Št.

75 / 1. 8. 2003 / Stran 4629

odvetnik Zvonko Irt, Hladnikova 2, Novo
mesto.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 15. 5. 2003
I I 02/00104
SR-9123
V izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d.,
Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja,
zoper dolžnika Borisa Mavriča, Ratež 44,
tudi Ratež 88, Brusnice, sedaj neznanega bivališča, zaradi izterjave 71.637 SIT s
pp, je sodišče s sklepom z dne 23. 6.
2003 postavilo začasno zastopnico – odv.
Natašo Tratar iz Novega mesta, Vrhovčeva 1, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v tem postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne bo sporočil, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 26. 6. 2003
I 522/2002
SR-7847
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodniku Ivanu Kovaču v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Ljubljana, ki ga zastopa
Branko Lipovec, odvetnik v Kranju, zoper
dolžnico Sabino Vinkler, Cesta na grad
23, Sevnica, zaradi izterjave 103.792 SIT,
v skladu z 82. členom Zakona o pravdnem postopku in 15. členom Zakona o
izvršilnem postopku sklenilo:
dolžnici Sabini Vinkler, nazadnje stanujoči Cesta na grad 23, Sevnica, se postavi začasni zastopnik Zdravko Groboljšek, odvetnik v Sevnici. Začasni zastopnik bo v zgoraj navedenem izvršilnem
postopku zastopal dolžnico, dokler ne bo
dolžnica ali njen pooblaščenec nastopil
pred sodiščem oziroma dokler ne bo center za socialno delo sporočil, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 17. 6. 2003
I 98/00768
SR-9122
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v izvršilni zadevi upnice Banke Koper d.d.,
Pristaniška 14, Koper, proti dolžniku Jošku Rajglu, Kozje 45, Kozje, zaradi izterjave 437.789 SIT s pp, na podlagi 4. točke 82/II člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju: ZIZ) sklenilo:
za začasnega zastopnika dolžniku Jošku Rajglu, roj. 2. 2. 1961, stan. Kozje
45, Kozje, se postavi odvetnik Marjan
Aleksić, Strma ul. 1, Rogaška Slatina. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 18. 6. 2003
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Oklici dedičem
D 277/2002
OD-6229
Kozlovič Anton, sin Antona, iz Rižane
32, je dne 21. 1. 1964 umrl in ni zapustil
oporoke. Tisti, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine, naj se priglasijo sodišču v
enem letu od objave tega oklica. Če se
po preteku enega leta od objave tega oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznane dediče začasno zastopa skrbnica
za poseben primer Marija Šonc, Koper,
C. na Markovec 29.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 5. 2003
D 29/2002
OD-9118
Okrajno sodišče v Krškem v zapuščinski zadevi po pok. Petelin Vinku, sinu Alojzija, roj. 6. 10. 1929, nazadnje stan. Kalce Naklo 9, Podbočje, umrlem dne 23. 4.
1998; objavlja oklic:
zakonito dedinjo Jožico Turk, roj. Petelin, roj. 1955, nazadnje stan. pri Beltram
Tereziji na naslovu Šmihel 19, Novo mesto, po pok. Petelin Vinku, se poziva, da v
roku enega leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in tega oklica, priglasi svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 30. 6. 2003
D 77/2003
OD-9121
Okrajno sodišče v Krškem v zapuščinski zadevi po pok. Iljaš Ernestu, roj. 10. 1.
1928, nazadnje stan. Cesta 1. maja 6,
Senovo, umrlem dne 16. 12. 1999, objavlja oklic:
zakonito dedinjo Knežević Ernesto, roj.
Iljaš, roj. 26. 6. 1953, nazadnje stan. 4050
Monchengladbach, Dessaner str. 58, Nemčija, po pok. Iljaš Ernestu, se poziva, da v
roku enega leta od objave oklica na oglasni
deski tukajšnjega sodišča in tega oklica,
priglasi svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 30. 6. 2003
III D 230/2003
OD-7856
Myatt Patricia, roj. Broad, hči Thomasa Tuckera, roj. 29. 4. 1917, nazadnje
stan. v Ljubljani, Poljanska c. 22b, je dne
30. 9. 2001 umrla brez oporoke, vsled
česar sledi dedovanje po zakonu.
Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev,
zato poziva vse morebitne dediče, da v
roku enega leta ob objave tega oklica priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2003
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Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

Zoper sklep je 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 Celju
dne 26. 6. 2003

LJUBLJANA
CELJE
Srg 882/2003
Rg-9146
To sodišče je zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Metal Celje, podjetje za proizvodnjo, prodajo in zastopstvo, d.o.o., Plinarniška 6, Celje, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenice dne 14. 4.
2003.
Družbenica Ana Poredoš, Plankarjeva
ulica 6, Celje, prevzame premoženje in obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 6. 2003
Srg 721/2003
Rg-9147
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev – družbenika družbe z omejeno odgovornostjo KOP-CO. TRADE, podjetje za
zunanjo trgovino in trgovino na debelo,
d.o.o., Šentjur, Poljska ulica 14, ki ga zastopa notarka Jasna Bečaj Božičnik iz Šentjurja za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
brez likvidacije sklenilo objaviti sklep:
družba KOP-CO. TRADE, podjetje za
zunanjo trgovino in trgovino na debelo,
d.o.o., Šentjur, Poljska ulica 14, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 14. 5. 2003.
Družbeniku Kop Jožetu, Poljska ulica 14,
Šentjur, ostane premoženje družbe in prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Zoper sklep je 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 Celju
dne 26. 6. 2003
Srg 896/2003
Rg-9148
To sodišče je zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Vozlič in Vozlič, trgovina, storitve, proizvodnja, d.n.o., Šmartno v Rožni dolini 13, Šmartno v Rožni Dolini, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov dne 13. 6. 2003.
Družbenika Vozlič Lenka in Vozlič Martin, oba Šmartno v Rožni dolini 13, Šmartno
v Rožni dolini, prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe
in prevzameta premoženje družbe.

Srg 01681/2003
Rg-5744
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Narval, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 3, objavlja sklep:
Narval, poslovno svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Dalmatinova 3, reg. št. vl.
1/33974/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 28. 2.
2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Simoniti Sergej, Tavčarjeva 4, Ljubljana, Oblak Sandi, Ob progi 5,
Jagodje pri Izoli, Škoda Piško Karmen, Pobeška cesta 20, Koper, Moljk Rok, Malija
96, Izola, Diet Jean Francois, Boesendorferstrasse 4, Dunaj, Recman Dušan, Marktgasse 6/30a, Dunaj, Pirš Andrej, Liminjanska
2, Lucija, Stepančič Igor, Liminjanska 85,
Lucija, Matthias Eckert, Lavričeva 11, Ljubljana, Jakomin Igor, Strma pot 11, Portorož,
Patrick Vlačič, Ul. XXX. divizije 16, Lucija,
Livio Jakomin, Strma pot 11, Portorož, z ustanovitvenim kapitalom 10,000.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelje skladno z višino njihovih
vložkov.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe 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 sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2003
Srg 02133/2003
Rg-7620
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Interchem
trgovina in posredništvo d.o.o., Tratnikova
4, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Dušan
Golovrški iz Ljubljane, Miklošičeva 18, za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Interchem d.o.o., Tratnikova 4, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Interchem, trgovina in posredništvo d.o.o., Tratnikova 4, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/33566/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z
dne 11. 3. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Chemex Overseas Limited, 23 Olympion Street, Limassol, Ciper, z
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ustanovitveim kapitalom 2,100.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na Chemex Overseas Limited.
Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe 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 sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 6. 2003
Srg 04522/2003
Rg-9138
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe Božič in Božič, proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov, d.n.o., Litija, Kresnica 32A, objavlja sklep:
Božič in Božič, proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov, d.n.o., Litija, Kresnica 32 A,
reg. št. vl. 1/29694/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
22. 4. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Božič Barbara, Litija, Kresnice 32A in Božič Goran, Ljubljana, Snebersko nabrežje 2, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družabnika, vsakemu do 1/2.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe 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 sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2003
Srg 04262/2003
Rg-9140
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Rone d.o.o., posredništvo in storitve Ljubljana, Štihova 1, objavlja sklep:
Rone d.o.o., posredništvo in storitve
Ljubljana, Štihova 1, reg. št. vl.
1/29340/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 5. 6.
2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Lavrič Robert, Pot v dolino 44A, Ljubljana, in Rone, posredništvo in
storitve d.o.o., Ljubljana, Štihova 1, z ustanovitvenim kapitalom 5,000.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se prenese v celoti na Lavrič Roberta.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe 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 sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2003
Srg 02738/2003
Rg-9143
Okrožno sodišče v Ljubljani je po
okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog
predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe RC Šlibar M & K, podjetje za
storitve d.n.o., Prevalje pod Krimom 43,
Preserje, objavlja sklep:
RC Šlibar M & K, podjetje za storitve d.n.o., Prevalje pod Krimom 43,
Preserje, reg. št. vl. 1/28593/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 17. 4. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Šlibar Karmen in Šlibar-Lipič Miša, obe Prevalje pod Krimom
43, Preserje, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na obe ustanoviteljici po enakih delih.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe 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 sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2003
Srg 01026/2003
Rg-9144
Okrožno sodišče v Ljubljani je po
okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog
predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Domson, podjetje za organiziranje letovanj delavcev d.o.o. Domžale,
Ljubljanska 70, objavlja sklep:
Domson, podjetje za organiziranje
letovanj delavcev d.o.o., Domžale,
Ljubljanska 70, reg. št. vl. 1/18831/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 24. 12. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Območni sindikat Domžale, Ljubljanska 70, z ustanovitvenim kapitalom 1,508.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe 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 ro-
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ka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2003

MURSKA SOBOTA
Srg 2003/00260
Rg-9136
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji
sklep:
družba RKR, podjetje za storitve in
posredovanje d.o.o., Gornja Radgona,
Trg svobode 15, vpisana v sodni register
tukajšnjega sodišča vl. št. 1/02533/00,
preneha po skrajšanem postopku ZGD,
po sklepu družbenika z dne 6. 5. 2003.
Družba ima poplačane vse obveznosti
in urejena vsa razmerja z delavci.
Območno združenje Rdečega križa
Gornja Radgona, Gornja Radgona, Trg
svobode 15, kot družbenik prevzema obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenika.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbeniki,
upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 7. 2003

NOVA GORICA
Srg 344/2003
Rg-7838
Družba GIMI posredništvo in svetovanje, d.o.o., Breg pri Golem brdu, s
sedežem Breg pri Golem brdu 3, 5212
Dobrovo, vpisana pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici, v registru s št. 1-03691-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu obeh družbenikov družbe z dne 4. 6.
2003.
Ustanovitelja družbe sta Peresin Mirela, Breg pri Golem brdu 3, Dobrovo v Brdih in Urbancig Gianni, Via Monte S. Michele 8, Manzano, Italija, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 6. 2003
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Srg 460/2003
Rg-9145
Družba Promark, podjetje za projektiranje in marketing d.o.o., Cesta 15. septembra 7, Nova Gorica, s sedežem Cesta
15. septembra 7, Nova Gorica, vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. 1-01276-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika družbe
z dne 1. 7. 2003.
Ustanovitelj družbe je Zgonik Radivoj, Ulica Marija Kogoja 23, Nova Gorica, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 7. 2003

NOVO MESTO
Srg 282/2003
Rg-9112
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Altus – Munih in Munih storitve
d.n.o., Novo mesto, Šmarješka cesta 18, objavlja sklep:
družba Altus – Munih in Munih storitve
d.n.o., Novo mesto, Šmarješka cesta 18,
vpisana na reg. vl. št. 1-4425/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 10. 6. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Marko Munih in Ana Munih, oba Novo mesto, Šmarješka cesta 18, ki
solidarno prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe v enakih
deležih.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe 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 sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 26. 6. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Novak Franc s. p. – avtoprevozništvo-prevoz tovora, Zaplanina 18, Trojane, štampiljko
z napisom AVTOPREVOZNIK FRANC NOAVK
s. p. 1 Zaplanina 18, 1222 Trojane Tel.&fax;
01 723 31 08, GSM; 041 720 497.
gnl-126135

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Priglasitveni list
Bajc Boris, Sončna pot 6, Sežana, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 074488/4265/01-38/1999, izdana dne
20. 12. 1999. gnq-125955
Marinkovič Ljubiša, IX. korpusa 24, Izola –
Isola,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 17/03-2738/00, izdan dne 23. 11. 2001.
gnb-125845
Mujić Hamza, Popetre 30, Gračišče, priglasitveni list, opravilna št. 17/II/3-2097/96,
izdan dne 9. 7. 1996. gnt-125927
Urbič Vladimir, Premrlova 12, Izola – Isola,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 015890/0307/00-23/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnt-126027

Potne listine
Andrijević Željka, Polje, Cesta V/4, Ljubljana, potni list, št. P00746138. gnc-125769
Ašanin Anita, Cesta maršala Tita 96, Jesenice, potni list, št. P00031395. gnv-126000
Avdić Anel, Cesta X 39, Velenje, potni list,
št. P00858410. gnj-125662
Bajrić Asim, Dogoška cesta 65, Maribor,
potni list, št. P00724608. gns-125903
Bellscheidt Brigitte, Klosterstr. 30, Duisburg, potni list, št. P00720666. gnb-125670
Benčina Janja, Zvezna ulica 31, Ljubljana,
potni list, št. P00765945. gnm-126159
Benčina Marjan, Zvezna ulica 31, Ljubljana, potni list, št. P00765947. gnl-126160
Benčina Nika, Zvezna ulica 31, Ljubljana,
potni list, št. P00846026. gnk-126161
Bizjak Sašo, Ulica Gradnikove brigade 42,
Nova Gorica, potni list, št. P00225927.
gnv-125975
Cmager Lazar, Spodnja Polskava 91, Pragersko, potni list, št. P00367137.
gnr-126004
Čerenak Nina, Slomškova ulica 5/a, Slovenske Konjice, potni list, št. P00519653.
gnt-126002
Koler Zvone, Tovarniška 12/i, Logatec,
potni list, št. P00037016. gnd-125618
Koršič Igor Ignac, Cesta 27. aprila 5, Ljubljana, potni list, št. P00045162. gnj-126162
Kunst Marjeta, Spodnji Boč 33, Selnica
ob Dravi, potni list, št. P00230439.
gnl-125710
Mitič Dušan, Ulica Dušana Kvedra 30,
Šentjur, potni list, št. P00042000.
gnu-125651
Moljk Sebastian, Ul. Janeza Rožiča 17,
Ljubljana, potni list, št. P00004252.
gnm-126113
Mrđa Terezija, Cankarjeva 42, Radovljica,
potni list, št. P00531236. gnj-125687
Pišek Stanislav, Finžarjeva 9, Mengeš, potni list, št. BA 142397, izdala UE Domžale.
gnb-126145
Pišot Jožef, Cankarjeva 26, Nova Gorica,
potni list, št. P00373624. gnz-125846
Plohl Miran, Kolodvorska 1, Slovenska
Bistrica, potni list, št. P00602052.
gnq-125855
Podpečan Branko, Rožna dolina, Cesta
XIX/6, Ljubljana, potni list, št. P00072955.
gnx-126173

Potočnjak Dragica, Cesta 27. aprila 5,
Ljubljana, potni list, št. P00834972.
gni-126163
Proselc Branko, Rigonce 28, Dobova, potni list, št. P00299118. gnp-125656
Puc Barbara, Valvazorjeva 1, Ljubljana,
potni list, št. P00495662. gnu-125951
Puc Miha Dominik, Valvazorjeva 1, Ljubljana, potni list, št. P00530251. gnt-125952
Rijavec Marije, Vidmarjeva 8, Ljubljana,
potni list, št. P00524457. gnf-125941
Rolih Franko, Pri unionu 12, Kočevje, potni list, št. P00570640. gnn-125808
Rot Anton, Kozarišče 100, Stari trg pri
Ložu, potni list, št. P00878328. gnf-126141
Rukše Jože, Hladilniška ulica 4čla, Ljubljana, potni list, št. P00827901. gnp-125856
Salihović Selmir, Nazorjev trg 1/b, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00638865.
gnt-126177
Sarič Ana, Klaričeva 7, Koper – Capodistria, potni list, št. P00082691.
gnn-125633
Slijepčević Sandra, Ul. Hermana Potočnika 41, Ljubljana, potni list, št. P00569779.
gno-125732
Slijepčević Vesna, Preglov trg 1, Ljubljana, potni list, št. P00599420. gns-125803
Štrukelj Dušanka, Pugled, Semič, potni
list, št. P00146696. gnw-125999
Štubler Stanko, Brezovica pri Metliki 23,
Suhor, potni list, št. P00139345, izdala UE
Metlika. gnk-125736
Šušnjar Zoran, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
potni list, št. P00690845. gno-126107
Šušteršič Uroš, V Murglah 223, Ljubljana,
potni list, št. P00831088. gnm-126034
Todić Milan, Zagred 33/b, Celje, potni list,
št. P00624308. gnu-125901
Tomec Nataša, Dolenjska cesta 268, Ljubljana, potni list, št. P00496135. gnk-125811
Tratnik Melisa, Gubčeva 2, Žalec, potni
list, št. P00026622. gnb-126045
Tratnik Rebeka, Gubčeva 2, Žalec, potni
list, št. P00026621. gnc-126044
Trogar Jernej, Radegunda 57, Mozirje,
potni list, št. P00582589. gnu-126001
Varmaz Elvis, Cesta talcev 7/a, Jesenice,
potni list, št. P00686173. gnt-125652
Velebit Robert, Atina, Greece, potni list,
št. P00668982. gne-125767
Vidovič Melita, Volkmerjeva cesta 22, Ptuj,
potni list, št. P00677158. gnj-125712
Wolf Peter, Podlipa 96, Vrhnika, potni list,
št. P00173466. gnw-125799

Osebne izkaznice
Ahčin Tatjana, Cesta Kokrškega odreda
36, Kranj, osebno izkaznico, št. 1685562.
gny-126022
Aksalić Emila, Drabošnjakova 9/c, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 495259.
gnp-126031
Aleš Gregor, Komenskega 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1273708. gnr-126029
Alibabić Senad, I. tank brigade 7, Sežana,
osebno izkaznico, št. 174983. gnq-125705
Aralica Branka, Kidričeva 19, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št. 1412988.
gnx-125698
Avsec Franc, Beričevo 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 2288. gnt-125777
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Babnik Cvetka, Šarhova 28, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 684462. gnp-125581
Babšek Darja Danica, Barvarska steza 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 546625.
gnl-125960
Barunčić Mato, Prvomajska 3, Litija,
osebno izkaznico, št. AH 27771 – za tujce.
gnz-126096
Bašelj Urška, Soteska 25, Straža, osebno izkaznico, št. 660948. gnt-125977
Bašič Tanja, Preglov trg 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 750319. gnf-125816
Bečkanović Sanela, Kunaverjeva 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1657375.
gnq-126130
Benčina Janja, Zvezna ulica 31, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 515369.
gnn-126158
Berger Jasna, Jadranska 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1602484. gnh-125764
Beširević Nadina, Brilejeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 399379. gnx-126148
Blatnik Anica, Glinškova ploščad 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 417733.
gnh-125939
Blatnik Jožef, Glinškova ploščad 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 421542.
gng-125940
Blažič Anže, Suhadole 38/f, Komenda,
osebno
izkaznico,
št. 1379250.
gnv-126154
Bohar Dino, Keršova ulica 1, Vojnik,
osebno izkaznico, št. 143039. gnq-125880
Bohinc Marija, Šolska ulica 3, Tržič,
osebno izkaznico, št. 472189. gnc-125669
Bombač Dragica, Doropolje 7, Planina
pri Sevnici, osebno izkaznico, št. 1202569.
gni-125888
Božiček Marko, Ločica ob Savinji 135,
Polzela, osebno izkaznico, št. 1146771.
gns-125828
Bracci Natalija, Jenkova 11, Velenje, osebno izkaznico, št. 48476. gni-125663
Brajdič Ema, Cvibelj 30, Žužemberk,
osebno izkaznico, št. 292219. gnx-125973
Brišar Bor, Žavcerjeva 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 776481. gns-125578
Brodarič Matija, Griblje 79, Gradac, osebno izkaznico, št. 337673. gnv-125875
Bulatović Dragomir, Pohorska ulica 6, Celje,
osebno
izkaznico,
št. 505708.
gnk-126011
Burja Ignacij, Šentjanž 23, Rečica ob Savinji, osebno izkaznico, št. 268229.
gny-125697
Cepak Bojan, Cepki 27/a, Dekani, osebno izkaznico, št. 951519. gnd-125818
Cergol Riko, Prešernova 23/a, Izola – Isola,
osebno
izkaznico,
št. 1069462.
gnx-125823
Cerkvenik Franc, Obala 122, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 1426044.
gni-125638
Corel Jože, Mahovnik 41, Kočevje, osebno izkaznico, št. 1049329. gnc-125994
Cuderman Peter, Grablovičeva 30, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 455301.
gnh-126164
Cvetković Marjeta, Željne 64, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 223564. gnd-125993
Čaušević Mustafa, Grbinska cesta 1, Litija, osebno izkaznico, št. AH 27756 – za tujca. gne-126142
Čmer Janez, Osenca 5, Celje, osebno
izkaznico, št. 419109. gnl-125739

Črešnik Vlasta, Mladinska ulica 25, Vuzenica, osebno izkaznico, št. 850883.
gno-126007
Čretnik Aljoša, Cankarjeva ulica 13, Celje, osebno izkaznico, št. 1035985.
gnn-125658
Čuček David, Čagona 94, Cerkvenjak,
osebno izkaznico, št. 970065. gnl-125985
Ćerimi Ćerim, Postojnska cesta 8, Pivka,
osebno izkaznico, št. 528860. gnb-125970
Delost Matej, Šembije 73, Knežak, osebno izkaznico, št. 1338195. gns-126082
Demšar Aleš, Cvetlična ulica 7, Celje,
osebno izkaznico, št. 12651. gne-125742
Ditrich Aleksander, Šišenska 9/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1105675.
gnk-126086
Divjak Boštjan, Gregčeva ulica 8, Mengeš,
osebno
izkaznico,
št. 81038.
gnu-126176
Dobaj Karolina, Arnolda Tovornika 9, Maribor, osebno izkaznico, št. 241727.
gnu-125751
Dobnikar Uroš, Žlebe 56, Medvode, osebno izkaznico, št. 523553. gnd-126168
Domonkoš Nadica, Trg svobode 1, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št. 198644.
gnh-125639
Drašler Darko, Mariborska cesta 2, Slovenska
Bistrica,
osebno
izkaznico,
št. 1471722. gnr-125679
Drole Ivan, Sela nad Podmelcem, Most na
Soči, osebno izkaznico, št. 230169.
gnm-125759
Družina Damijan, Vanganel 21, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 1260755.
gnt-125827
Đerić Obren, Dražgoška 7, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000625718. gny-126147
Erlih Leon, Aljaževa 53, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 985502. gnx-126098
Fajfarič Aleksandra, Mikošičeva 10, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 308279. gnj-125987
Ferjanič Podbregar Mojca, Hrašče 109,
Postojna, osebno izkaznico, št. 1233052.
gnu-125626
Ferkolj Marjan, Ljubljanska cesta 12, Trzin,
osebno
izkaznico,
št. 361626.
gne-126167
Fink Miroslav, Meniška vas 39, Dolenjske
Toplice, osebno izkaznico, št. 1061858.
gno-125832
Firm Igor, Igriška 113, Maribor, osebno
izkaznico, št. 1334482. gnk-125836
Fogec Antonija, Pot na Rakovo jelšo 130,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 338173.
gnf-126091
Furlan Aleš, Cesta Goriške fronte 102,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 1340282. gnn-125758
Gajšak Andrej, Poljska pot 1, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 310635.
gnq-125980
Gajšak Janez, Sp. Selce 10, Grobelno,
osebno izkaznico, št. 255348. gnq-126080
Gajšek Peter, Ulica Borisa Kraigherja 6,
Kidričevo, osebno izkaznico, št. 1605163.
gnp-125981
Gal Andraž, Dobrna 12/b, Celje, osebno
izkaznico, št. 89331. gny-125747
Gider Janez, Sodišinci 55, Tišina, osebno
izkaznico, št. 950186. gnu-125826
Golmajer Urška, Spodnja Lipnica 6, Kamna Gorica, osebno izkaznico, št. 481781.
gni-125988
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Goršek Emilija, Jurčičeva ulica 6, Celje,
osebno izkaznico, št. 79357. gnf-125666
Grabrijan Ivan, Njegoševa 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 723253. gnk-126061
Gregorčič Erik, Planina 10, Kranj, osebno
izkaznico, št. 140476. gnw-126124
Gregorič Marko, Nussdorferjeva 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 65369.
gnb-126170
Gregorič Silvano, Lukežiči 3, Renče,
osebno izkaznico, št. 878643. gni-125838
Grom Ana, Partizanska pot 5, Litija, osebno izkaznico, št. 274090. gns-126103
Grubelnik Stojan, Šentanel 18, Prevalje,
osebno izkaznico, št. 829607. gnh-125839
Grum Andrej, Ulica Pariške komune 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 195235.
gnm-125984
Gumpot Leopold, Rojčeva 26, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1364880. gne-126017
Habič Alojz, Javor 32, Ljubljana-Dobrunje,
osebno izkaznico, št. 19773. gnf-125841
Hadrović Fazita, Trg F. Fakina 2/a, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št. 246206.
gnv-125775
Haziri Zenelj, Bakovnik 5/b, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 266817. gnu-125801
Hodjaj Djemali, Lapajnetova 27, Idrija,
osebno izkaznico, št. 82591. gnr-126129
Horvat Andrej, Mariborska cesta 38, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št. 291311.
gns-125878
Hrastnik Alenka, Kržišnikova ulica 3, Medvode, osebno izkaznico, št. 844054.
gnh-125864
Hrovat Rozalija, Jurčičeva ulica 6, Celje,
osebno izkaznico, št. 75430. gng-125665
Hunjadi Mihaela, Železne dveri 3, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 905494.
gnp-125756
Ikovic Danica, Vojkova 87, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1008042. gng-125615
Jamar Bojan, Cesta 14. divizije 11, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 207572.
gng-125740
Jamnik Bojan, Vrbljene 39, Ig, osebno izkaznico, št. 156941. gnw-125699
Jamnik Jožica, Rakitna 322, Preserje,
osebno izkaznico, št. 206887. gnw-126149
Jančar Boris, Murski črnci 11, Tišina,
osebno izkaznico, št. 931992. gno-125632
Jančič Stanko, Mestni trg 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 353147. gnn-125683
Jarc Rok, Spodnji Boč 33, Selnica ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 1467854.
gnx-125748
Javernik Vesna, Spodnja Polskava 318,
Pragersko, osebno izkaznico, št. 1316172.
gnr-125654
Jazbinšek Ana, Trnovo 1/c, Laško, osebno izkaznico, št. 1373863. gnj-125862
Jost Rok, Clevelandska 49, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 97168. gns-125753
Jovanovič Kristina, Planina 27, Kranj,
osebno izkaznico, št. 785473. gnp-126131
Junc Marjan, gor. Mokro polje 8/a, Šentjernej, osebno izkaznico, št. 1066881.
gni-125688
Jurančič Mitja, Glavni trg 24, Maribor,
osebno izkaznico, št. 894046. gnb-125695
Jusić Tehvid, Cesta 4. julija 18, Krško,
osebno
izkaznico,
št. 241486.
gnz-125996
Kamnikar Saša, Kešetovo 12, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 1327195. gnv-126100
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Karin Angela, Ljubljanska cesta 20, Celje,
osebno izkaznico, št. 400619. gnu-126126
Karlica Mika, Prištinska ulica 18, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 563290.
gnl-126085
Karlovšek Tatjana, Vodopivčeva 6, Domžale, osebno izkaznico, št. 340604.
gnm-125859
Kekec Maks, Mežanova ulica 16, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 969788. gnv-125625
Kikec Avrelija, Krekova 12, Maribor, osebno izkaznico, št. 180962. gne-125667
Kirn Golob Kristina, Trnovo 11, Laško,
osebno izkaznico, št. 1229489. gnz-125671
Kocmur Mojca, Slovenska cesta 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 760915.
gnq-125755
Kodelja Zdenko, Zgornje škofije 101/a,
Škofije, osebno izkaznico, št. 988401.
gnp-125689
Kodrič Mateja, Praprotnikova 25, Maribor,
osebno izkaznico, št. 397680. gni-126013
Kolman Janez, Hoziza, Kamenska 2, Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 1264296. gne-126042
Konc Krajnc, Stari trg 285, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št. 1511222.
gnt-125627
Konič Zora, Spodnja Bistrica 1, Tržič,
osebno izkaznico, št. 619152. gny-125822
Kordež Štefanija, Gradnikova cesta 32,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 1415401.
gnm-125734
Korica Radojka, Bezje 8, Kranjska Gora,
osebno izkaznico, št. 512031. gnp-126081
Koron Lavra, Stjenkova 17, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 512161.
gny-126122
Kotnik Aljaž, Povodnova ulica 2, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1614804. gnr-125979
Kotnik Doroteja, Povodnova 2, Ptuj, osebno izkaznico, št. 1618467. gnw-125974
Kotnik Šebetič Aljana, Povodnova ulica 2,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 1545153.
gns-125978
Krajnc Saša, Skorba 57/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 1532481. gnp-125831
Krefelj Vida, Tabor 6, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 428736. gnb-125645
Kristan Mirjam, Selo pri Vodicah 26, Vodice,
osebno
izkaznico,
št. 1474961.
gng-125815
Kšela Miroslav, Šalinci 29, Križevci pri Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 429724.
gnl-125635
Kunst Marjeta, Spodnji Boč 33, Selnica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 821401.
gnk-125711
Kus Helena, Mariborska cesta 5, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 193889.
gnp-126006
Lampret Senčič Aleksandra, Smrekarjeva
6, Celje, osebno izkaznico, št. 529780.
gnw-125874
Leban Igor, Ulica Gradnikove brigade 15,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 1697320.
gnq-125834
Lipič Tibor, Gornji Lakoš, Cvetna ulica 16,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 1653913. gnq-125709
Maček Jožef, Partizanska 20, Logatec,
osebno izkaznico, št. 259418. gnf-125891
Maček Marija, Na kresu 20, Železniki,
osebno
izkaznico,
št. 1594020.
gnd-125743
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Mahne Tomaž, Ilirska 13 Jagodje, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 1226192.
gns-125628
Malič Mateja, Vodnikova 8, Brežice, osebno izkaznico, št. 194379. gnq-125805
Mark Vojko, Puhova 6, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 194738. gne-125942
Martinjak Marjetka, Kreganjovo 4, Stahovica, osebno izkaznico, št. 1557649.
gni-125763
Mavrič Vladimir, Staretova 3, Kranj, osebno izkaznico, št. 29767. gnv-125650
Maznik Kristina, Krajčeva 6, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 1309164. gnq-125830
Medved Miran, Koseč 21, Kobarid, osebno izkaznico, št. 1599437. gng-125640
Mesarič Anton, melinci 103, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 798835. gnl-125685
Miklič Natalija, Turjaško naselje 2, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št. 137493.
gng-125690
Mikolić Damjan, Kočice 19, Žetale, osebno izkaznico, št. 1253966. gnb-125870
Mištrafović Ilija, Spodnja Senica 20/d,
Medvode, osebno izkaznico, št. 607292.
gns-125953
Molek Uroš, Ljubljanska cesta 37, Borovnica,
osebno
izkaznico,
št. 10114.
gny-125647
Moljk Sebastian, Ul. Janeza Rožiča 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 294538.
gnh-126114
Mukavec Sonja, Hrib 12, Vinica, osebno
izkaznico, št. 247185. gnm-126009
Mustar Drago, Pod Pristavo 3, Krško,
osebno izkaznico, št. 1051644. gni-126038
Nedog Alojzija, Turnerjeva 3, Maribor,
osebno izkaznico, št. 973304. gnv-125750
Ocepek Hrovat Katarina, Suhadole 15/b,
Komenda, osebno izkaznico, št. 586499.
gnm-125809
Orešnik Dragica, Središče ob Dravi, Dravska 7, Središče ob Dravi, osebno izkaznico,
št. 544393. gne-125967
Osolnik Majda, Križ 55/a, Komenda,
osebno izkaznico, št. 1179141. gnk-125936
Pavlin Darja, Jurčičeva 5, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 434916. gnj-125762
Peric Dušan, Dane pri Sežani 80, Sežana,
osebno izkaznico, št. 386494. gnx-125873
Peterlin Drago, Farčnikova 81, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 1178707.
gnx-125648
Petrič Jože, Sadinja vas, Kocjančičeva ulica 23, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico,
št. 505759. gno-125907
Pezdirc Zora, Ježa 47, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 1098302. gnc-125969
Pilipović Božo, Lastovče 29, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 1334000. gnk-125686
Pirih Gregor, Gradnikove brigade 49, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 203949.
gnl-125835
Pišot Jožef, Cankarjeva 26, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 1036648. gny-125847
Podvratnik Danica, Lokovica 136/a, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 953431.
gno-125882
Polak Alen, Proseniško 87, Šentjur, osebno izkaznico, št. 1285812. gnf-125691
Polak Vesna, Prošeniško 87, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 320550. gny-125672
Popović Tjaša, Cesta dveh cesrajev 40,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1353182.
gny-125997

Popovski Tomislav, Bogatatjeva 3, Medvode,
osebno
izkaznico,
št. 719565.
gni-125963
Prašnikar Tomaž, Cesta na Grmače 1, Moravče, osebno izkaznico, št. 696717.
gnb-126095
Prelog Roman, Velika Bukovica 17, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 1659314.
gns-126003
Prudič Natalija, Kettejeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 38809. gnu-125601
Pungartnik Primož, Personali 7, Prevalje,
osebno izkaznico, št. 1188064. gnw-125824
Pušnik Andrej, Cankarjeva 26, Maribor,
osebno izkaznico, št. 353831. gns-125653
Radič Marjeta, Podvasca 25, Tržič, osebno izkaznico, št. 796364. gnk-125761
Ramšak Anton, Hudi kot 48, Ribnica na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 276418.
gnm-125659
Razpotnik Milan, Škale 186, Velenje,
osebno izkaznico, št. 819243. gnd-126118
Repič Franc, Žitkovci 21, Dobrovnik – Dobronak, osebno izkaznico, št. 610972.
gnw-125649
Ritonja Elizabeta, Trnovci 37, Sveti Tomaž,
osebno izkaznico, št. 521720. gny-125622
Ročnik Boštjan, Zadrečka cesta 19, Nazarje, osebno izkaznico, št. 245870.
gne-125692
Rogel Daniel, Kvedrova ulica 2, Senovo,
osebno izkaznico, št. 374203. gny-125872
Rozman Irena, Kočevarjeva 10/a, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 784196.
gnf-126016
Rozman Stanislava, Jakčeva ulica 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 128530.
gnt-126102
Sadiki Sulejman, Medno 36/a, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 327989.
gny-125851
Schulz Marija, Bičevje 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 64415. gnd-125768
Semenič Marija, Slamjak 20, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 500773. gnp-125631
Simič Petra, Riharjeva 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1388051. gnp-125731
Simonič Roselito, Ferkova 18, Maribor,
osebno izkaznico, št. 910514. gnb-125995
Sirek Boris, Stegne 18/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 680177. gnh-125714
Slak Ivan, Gorenja vas 1, Dobrnič, osebno
izkaznico, št. 668553. gng-125765
Slodnjak Bogdan, Zagorci 87, Juršinci,
osebno izkaznico, št. 156125. gnx-126023
Smolinger Marija, Lovrenc 48, Lovrenc na
Dravskem
polju,
osebno
izkaznico,
št. 756154. gno-125982
Sodja Lovro, Podkočna 13, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 440652. gnx-125998
Sojer Maja, Tacenska cesta 166, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 985935.
gnm-126134
Srebre Ana, Podvin 110, Žalec, osebno
izkaznico, št. 934953. gnj-126037
Stadler Sabina, Cesta talcev 22, Medvode, osebno izkaznico, št. 117. gnb-125949
Stanič Danijela, Glavarjeva 49, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1300063. gnr-125854
Stojc Angela, Šubljeva ulica 8, Domžale,
osebno izkaznico, št. 1462970. gnh-126089
Stojc Franc, Šubljeva ulica 8, Domžale,
osebno izkaznico, št. 1012110. gni-126088
Strelec Franc, Stojnci 121, Markovci,
osebno izkaznico, št. 1033519. gnw-125624
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Strupar Sandra, Strma pot 18, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 84154.
gng-125840
Sulejmanović Mubera, Ulica bratov Greifov 22, Maribor, osebno izkaznico, št. AH
27533 – za tujca. gnu-125876
Sušnik Nace, Cesta 27. aprila 27, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1286813.
gni-126063
Šemrl Alojzij, Predgriže 28, Črni vrh nad
Idrijo, osebno izkaznico, št. 454086.
gnh-125889
Šešerko Tomaž, Rocenska ulica 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 235005.
gnh-126139
Škerjanec Ana, Malo Trebeljeno 126,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1355854.
gnq-126105
Škoberne Polonca, Straška gorca 26/a,
Prevorje, osebno izkaznico, št. 399595.
gnv-126025
Škraba Peter, Črna vas 29, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 306719. gnx-125598
Šlogar Mišo, Cesta v Rastke 9, Ljubno
ob Savinji, osebno izkaznico, št. 719381.
gnh-125664
Špurej Jože, Loka pri Framu 3, Fram,
osebno izkaznico, št. 881167. gnx-125673
Štajner Marko, Lomanoše 45/a, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 674291.
gnc-125819
Štih Tihomir, Strtenica 9, Pristava pri Mestinju, osebno izkaznico, št. 576372.
gnx-126123
Štirn Jože, Vir, Borova 11, Domžale,
osebno
izkaznico,
št. 1659152.
gnd-125643
Šunkar Andraž, Žale 22, Kamnik, osebno izkaznico, št. 823493. gnt-126152
Šušnjar Zoran, Rusjanov trg 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1041152.
gnn-126108
Thaler Helena, Podrovnik 73, Zgornja
Besnica, osebno izkaznico, št. 332832.
gnd-126043
Trobec Dragica, Polhov Gradec 58/b,
Polhov Gradec, osebno izkaznico,
št. 278813. gng-126165
Trstenjak Natalija, Maistrova 30, Maribor, osebno izkaznico, št. 1273379.
gnp-125881
Uršič Iztok, Bevkova 2, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 1367859. gnf-125641
Vasle Marija, Ob rimski nekropoli 43,
Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št. 315197. gnl-126110
Veingerl Zdravko, Borova vas 9, Maribor, osebno izkaznico, št. 1094774.
gnc-126119
Verderber Alenka, Staretova 14/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1337828.
gnt-125727
Verovnik Srečko, Sveti Danijel 16/a, Trbonje, osebno izkaznico, št. 953450.
gns-125703
Vidovič Andreja, Sedlašek 32/a, Podlehnik, osebno izkaznico, št. 1077840.
gnq-125630
Vidovič Brigita, Ul. 1. maja 10, Ptuj, osebno izkaznico, št. 772339. gnc-126019
Vodopivec Roman, Gašperšičeva 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1576767.
gng-125890
Vogrinec Valerija, Hajdoše 25, Ptuj, osebno izkaznico, št. 846032. gnr-125629

Volčjak Leopolod, Virmaše 33, Škofja Loka,
osebno
izkaznico,
št. 665976.
gnd-125868
Volk Emil, Ivana Regenta 33, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št. 45802.
gne-125867
Vozelj Jože, Tomačevska cesta 42, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1535866.
gnz-126146
Vrabec Jakob, Ulica talcev 24, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 752310.
gnd-126018
Vratar Zoran, Cuber 41, Moravske Toplice,
osebno
izkaznico,
št. 709183.
gny-125972
Vrečar Jože, Šmiklavž pri Škofji vasi 12,
Škofja vas, osebno izkaznico, št. 776914.
gnz-126121
Vrhovec Boris, Kavčičeva ulica 42, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1571607.
gng-126140
Vukovič Milenka, Obala 117, Lucija, Portorož – Portorose, osebno izkaznico,
št. 683890. gnl-125735
Vurušić Karin, Soteska 25, Straža, osebno izkaznico, št. 1370176. gnu-125976
Weiss Urška, Viniška 37, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 1383080. gnz-125871
Wolf Peter, Podlipa 96, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 1079558. gnv-125800
Zadel Marjana, Petelinje 39, Pivka, osebno izkaznico, št. 242345. gnh-126039
Zajc Darko, Bošamarin 13, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 1583971.
gnu-126101
Zajšek Rudolf, Sedlošek 99, Podlehnik,
osebno
izkaznico,
št. 1432150.
gnh-126014
Zakrajšek Boris, Športna ulica 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1064156.
gnj-125912
Zalar Iva, Kosovelova 12, Ilirska Bistrica,
osebno izkaznico, št. 893342. gnk-125661
Zega Angel Gabrijel, Gregorčičeva 16
(dom upokojencev), Nova Gorica, osebno
izkaznico, št. 453154. gnj-125637
Zidanšek Boštjan, Škedenj 11, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 1028617.
gnv-126125
Zmajšek Rudolf, Polje, Cesta VI/28, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 738022.
gnc-126169
Zorzut Stojan, Cankarjeva 54, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št. 36219.
gnv-125825
Zrnič Klašnja Dejan, Ulica bratov Učakar
60,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 503089. gnl-125860
Zver Marija, Vrečkova 3, Kranj, osebno
izkaznico, št. 1348269. gnp-125706
Žagar Andrej, Papirnica 17, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 1083715. gns-126128
Žaučer Sebastjan, Spodnji Slemen 84,
Selnica ob Dravi, osebno izkaznico,
št. 952461. gnf-125866
Žgalin Vladimir, Podgorje 6/a, Pišece,
osebno
izkaznico,
št. 1627024.
gnq-125905
Žižek Jožef, Cankarjeva 8, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 637051. gnd-125968
Žižek Štefan, Veščica 12, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 851463. gnz-125821
Žumbergar Marija, Novo polje, Cesta
III/12, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 737760. gnc-125944
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Vozniška dovoljenja
Aleksič Vesna, Ulica Slavka Gruma 20,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 37408, izdala UE Novo mesto.
gnf-125616
Arvaj Marko, Zoisova 46, Kranj, preklic
duplikata vozniškega dovoljenja, kat. ABCEFGH, št. S 1130155, reg. št. 27887, izdala UE Kranj. gng-125623
Aščič Robert, Kajuhova 4, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9357, izdala UE Črnomelj. gnj-125612
Ašič Bojan, NHM 2, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 13142.
gnj-125812
Ažman Miloš, Riklijeva 11, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. F, št. 2584/01. gnl-126010
Babnik Josip, Česnikova ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1793874, reg. št. 81857, izdala
UE Ljubljana. gnn-125958
Banovič Zdenko, Marušičeva 2, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 5002, izdala UE Izola. gnm-125609
Bartol Miloš, Prisojna 3, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1570501,
reg. št. 123191, izdala UE Maribor.
gnq-125680
Batić Ernest, Pohorska cesta 8, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 15720. gnl-125585
Beci Ferdinand, Brstje 5/a, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 32213, izdala
UE Ptuj. gnm-125934
Benčina Janja, Zvezna ulica 31, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 631526,
reg. št. 128669, izdala UE Ljubljana.
gno-126157
Benedičič Leja, Prezrenje 20, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1348622, reg. št. 26784. gnp-125806
Berce Jernej, Prvomajska ulica 080, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 37328, izdala UE Nova Gorica.
gni-125588
Berlak Ivan, Vitomarci 34, Vitomarci, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1099593, reg. št. 26166, izdala UE Ptuj.
gnz-125721
Bernik Tina, Godešič 144, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 25216, izdala UE Škofja Loka.
gnr-125604
Blaič Boris, Cesta brigad 25, Novo mesto, preklic duplikata vozniškega dovoljenja,
kat. BGH, št. S 1133287, reg. št. 31224,
izdala UE Novo Mesto. gnu-125926
Blažič Anže, Suhadole 38/f, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1809624, reg. št. 24744, izdala UE Kamnik.
gnu-126155
Borko Aleš, Trg Dušana Kvedra 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1560733, reg. št. 121224. gnn-125883
Boštjančič Vesna, Brce 8, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1513629, reg. št. 10649, izdala UE Ilirska
Bistrica. gne-125817
Božič Ivica, Maroltova ulica 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 768440,
reg. št. 126656, izdala UE Ljubljana.
gnq-126030
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Božič Janko, Cesta 4. julija 40, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9106.
gnw-125674
Brolih Miran, Pelechova 72, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. D
1348278, reg. št. 34529, izdala UE Domžale. gnw-125749
Brumat Cencič Martina, Lemutova ulica
21, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 31221, izdala UE Nova Gorica.
gne-125792
Bulatovič Dragomir, Pohorska 6, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 745567,
reg. št. 14664. gnd-125693
Cepec Tone, Vurmat 4, Ožbalt, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 739010, izdala
UE Radlje. gnl-125885
Cindrić Jure, Gasilska 16, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. SI
8183, reg. št. 2527, izdala UE Koper.
gnj-125737
Cvetilović Goran, Erjavčeva 26/b, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 43027, izdala UE Nova Gorica.
gnj-125937
Čaušević Mustafa, Grbinska cesta 1, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1364129, izdala UE Ljubljana. gnd-126143
Čeh Angela, Spuhlja 143, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 364354, reg.
št. 14520, izdala UE Ptuj. gnp-125781
Čepon Mojca, Beblerjev trg 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1049857, reg. št. 208210, izdala UE Ljubljana. gnw-126174
Čičigoj Gregor, Kovačičeva 3/b, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, reg.
št. 39683, izdala UE Koper. gnz-125796
Dakič Nataša, Jenkova 16, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 11023,
izdala UE Postojna. gnd-125593
Divjak Boštjan, Gregčeva ulica 8, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1273488, reg. št. 33857, izdala UE Domžale. gnv-126175
Draksler Simon, Ulica Simona Jenka 12,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1687494, reg.
št. 390111, izdala UE Domžale. gnr-125729
Drašler Darko, Mariborska cesta 2, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 88486, reg. št. 15791, izdala UE
Sl. Bistrica. gnz-125596
Drole Ivan, Sela na Podmelcem 1/a, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 1380420, izdala UE Tolmin. gns-125603
Dular Žunič Irena, Mokrška ulica 38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
645592, reg. št. 10310, izdala UE Ljubljana.
gnf-126116
Džajič Hedija, Golovec 71, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11126, izdala UE Trbovlje. gnb-125595
Egič Tadej, Hrvatini 124, Ankaran – Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. SI
49057, reg. št. 45051. gni-125913
Fabčič Marijan, Dane 87, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 18006,
izdala UE Sežana. gne-125917
Fajfarič Aleksandra, Miklošičeva 10, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1440315, reg. št. 43620, izdala UE Ptuj.
gnn-125933
Ferkolj Marjan, Ljubljanska cesta 12, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1464910, reg. št. 36012, izdala UE Domžale. gnf-125766
Ficko Luka, Šegova 27, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 34731,
izdala UE Novo Mesto. gns-125928
Firm Igor, Igriška 113, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 98495, reg.
št. 95627, izdala UE Maribor. gnj-125837
Furek Dejan, Slovenja vas 40, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGHI, reg. št. 46458,
izdala UE Ptuj. gnz-125896
Furlan Aleš, Cesta goriške fronte 102,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BIGH, reg. št. 31279. gnh-125589
Furman Dejan, Draža vas 8, Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 13288. gni-125788
Gajšak Janez, Spodnje Selce 10, Grobelno, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 13150, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnn-126083
Gajšek Marjana, Draga 16, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1141102, reg.
št. 32076. gno-125932
Gajšek Stanislav, Draga 16, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 621042,
reg. št. 10057. gnp-125931
Galinec Milena, Skorno 18, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 744468,
reg. št. 23985, izdala UE Velenje.
gnt-125877
Georgievski Ivana, Meliše 16, Ljubno ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9457, izdala UE Mozirje. gnw-126024
Geršak Jožef, Kozakova 7, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13203.
gnn-125858
Gobec Silvo, Šentiljska cesta 141, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1632098, reg. št. 123450, izdala UE Maribor. gnv-125675
Golob Savina, Aškerčeva ulica 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 908677,
reg. št. 85862, izdala UE Maribor.
gnc-125869
Gorjup Radoška, Bevkova 1, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 949, izdala UE Nova Gorica. gnx-126073
Gornik Jože, Kebetova ulica 1, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 189309,
reg. št. 2749, izdala UE Kranj. gnt-125956
Gorše Bojan, Vrečarjeva ulica 29, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1050302, reg. št. 194144, izdala UE Ljubljana. gnz-125621
Govednik Peter, Ulica OF 2, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1293567,
reg. št. 11515, izdala UE Trebnje.
gnv-125725
Grum Aleš, Kidričeva 1, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 904030, izdala
UE Žalec. gns-126078
Grum Andrej, Ulica Pariške komune 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1779285, reg.
št. 135087, izdala UE Ljubljana. gnn-125983
Habič Alojz, Javor 32, Ljubljana-Dobrunje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 814696,
reg. št. 140272. gne-125842
Hadžić Emsud, Gorenje 1/a, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1078057, reg. št. 22880, izdala UE Velenje.
gng-126015
Halkić Denis, Poljanska cesta 30/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. HG, št. S

1504036, reg. št. 231857, izdala UE Ljubljana. gnj-126112
Haziri Zenelj, Bakovnik 5/b, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15891,
izdala UE Kamnik. gnt-125802
Herle Jože, Železnikova 20, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1625262,
reg. št. 93578, izdala UE Maribor.
gnt-126077
Hozjan Bernarda, Breg pri Komendi 18/a,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 31660, reg. št. 10422, izdala UE Kamnik.
gnx-125898
Hrastnik Alenka, Kržišnikova ulica 3, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891280, izdala UE Ljubljana. gni-125863
Hren Janez, Rodica, Slomškova ulica 8,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 234654, reg. št. 8988, izdala UE Domžale. gnm-126109
Hribovšek Andrej, Pod bresti 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1613902, reg. št. 254754, izdala UE Ljubljana. gne-125617
Hrovat Jožica, Hinje 16, Hinje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 36375, izdala
UE Novo mesto. gne-125892
Hutter Gmajnar Saša, Kejžarjeva 1, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1175296, izdala UE Jesenice. gnh-125614
Ilić Branko, Košnica 51/l, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1479556, reg.
št. 48404. gne-126092
Iriškić Nina, Manžan 8/a, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1147980, reg. št. 25744. gnf-125916
Jefkaj Arton, Titova cesta 55, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1472442,
reg. št. 119387. gnf-126041
Jokič Vlade, Borštnikova 67, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BCEFGH,
št. S 1849798, reg. št. 79261. gnr-125879
Jovanovič Ana, Modrej 35/g, Most na Soči, vozniško dovoljenje, kat. BG, št. S
001319035, izdala UE Tolmin. gnm-126084
Juha Dora, Spodnje Škofije 44, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 40506,
reg. št. 4866. gny-125597
Jurgec Ivan, Gradišča 20, Cirkulane, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 623998,
reg. št. 8360, izdala UE Ptuj. gnk-125986
Kaltak Emil, Ulica svobode 11, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 kmh,
BGH, reg. št. 12245, izdala UE Izola.
gnk-125611
Kar Mateja, Tavčarjeva ulica 24, Černelavci, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 33003. gnd-125718
Kastelic Miha, Bratovševa ploščad 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1489815, reg. št. 244760, izdala UE Ljubljana. gnm-125884
Kek Matjaž, Pod gozdom, cesta VI/6, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 1773103, reg. št. 9331, izdala UE Grosuplje. gnp-126056
Klemenčič Marinka, Breg pri Temenici 25,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 13838, izdala UE Grosuplje.
gnb-125620
Kljajič Angela, Hrvatinova 7, Ankaran –
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 29734. gng-125915
Klokočovnik Adolf, Zgornja Bistrica 87,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
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ABFGH, št. S 259225, reg. št. 845, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnd-126068
Kodelja Zdenko, Zgornje Škofije 101/a,
Škofije, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1650942, reg. št. 816, izdala UE Koper.
gnd-125843
Kološa Ivan, Andrejci 50, Martjanci, vozniško
dovoljenje,
reg.
št. 6851.
gnn-125783
Kos Valerija, Krtina 39, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1429043, reg.
št. 29404, izdala UE Domžale. gno-125636
Kotnik Marko, Janževski vrh 27, Podvelka, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1485323, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnu-126026
Kous Goran, Sodišinci 25, Tišina, vozniško dovoljenje, reg. št. 24149. gni-125938
Kraševec Tadej, Jeršanovo 4, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1344746, reg. št. 10667, izdala UE Cerknica. gnw-125724
Kristan Mirjam, Selo pri Vodicah 26, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1588148, reg. št. 254686, izdala UE Ljubljana. gnh-125814
Kristan Zdenka, Metleče 24, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1218548, reg. št. 12522, izdala UE Velenje. gnt-126127
Lah Izidor, Tomšičeva 24, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 872943,
reg. št. 80222, izdala UE Maribor.
gnu-125676
Lajh Silvo, Dragoviča 4, Polenšak, vozniško dovoljenje, kat. BCEGHI, št. S
1750948, reg. št. 31341, izdala UE Ptuj.
m-902
Lampič Ivan, Rojčeva ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1613428, reg. št. 5850, izdala UE Ljubljana. gnp-125681
Leban Igor, Ulica Gradnikove brigade
15, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 132, izdala UE Nova Gorica. gnd-125793
Legac Mojca, Cesta na markovec 5, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 49166, reg. št. 29725, izdala
UE Koper. gng-125990
Leskovar Ivan, Zapuže 35, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. S 1789931, reg. št. 29423,
izdala UE Radovljica. gny-126097
Magdič Marijana, Jakčeva ulica 40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076287, reg. št. 211416, izdala UE Ljubljana. gnf-125966
Mahnič Sebastjan, Šmarje 48/a, Šmarje, vozniško dovoljenje, kat. ABHG, št. S
1650751, reg. št. 29199. gny-125722
Manček Matjaž, Selšček 7, Begunje pri
Cerknici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 762872, reg. št. 9007, izdala UE Cerknica. gnz-125771
Markovič Katarina, Gubčeva 6, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 3679, izdala UE Izola. gnl-125610
Martinčič Matjaž, Tenetiše 26, Litija, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 67/2003. gnq-125730
Maučec Matej, Tomšičeva ulica 6, Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 15574, izdala UE Lendava.
gnv-125900

Milovac Ivanka, Kidričeva 30, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 18576, reg. št. 29328. gne-126067
Mištrafović Ilija, Spodnja Senica 20/d,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 814363, izdala UE Ljubljana. gnr-125954
Molek Uroš, Ljubljanska cesta 37, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15188, izdala UE Vrhnika. gne-125646
Moškrič Karol, Sostrska cesta 32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1718698, reg. št. 112790, izdala UE Ljubljana. gnu-125701
Muharemagić Brigita, Črtomirova ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1612769, reg.
št. 185025, izdala UE Ljubljana. gnn-125583
Nedog Matic, Divjakova 18, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1625683, reg. št. 124805, izdala UE
Maribor. gnz-126021
Ocepek Hrovat Katarina, Suhadole
15/b, Komenda, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 4791, izdala UE Kamnik.
gnl-125810
Odar Jasna, Vilka kledeta 7, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8121, izdala UE Postojna. gnd-125918
Osolnik Majda, Križ 55/a, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5367, izdala UE Kamnik. gnl-125935
Osterc Emanuela, Kotnikova ulica 6/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1001515, reg. št. 161943, izdala UE Ljubljana. gno-125782
Ovčar Anita, Na zelenici 10, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 986860, reg.
št. 40085. gns-126153
Pavlin Darja, Jurčičeva 5, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 31378,
izdala UE Novo mesto. gnu-125605
Peček Blaž, Soška ulica 56, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1502629,
izdala UE Ljubljana. gnw-125774
Pejovič Sonja, Beblerjeva 2, Koper – Capodistria, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 65/2003.
gnf-126066
Peklar Marjan, Spodnji trg 31, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH,
reg. št. 638, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnr-126079
Peterca Maša, Studenec 9/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1597472,
reg. št. 256539, izdala UE Ljubljana.
gnv-126150
Peterlin Drago, Farčnikova 81, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, št. 9622490, izdala UE Zagorje. gnc-125694
Petrović Zdenko, Ulica Hermana Potočnika 39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1714594, reg. št. 32485, izdala UE Ljubljana. gnc-125644
Petrun Lucija, Troblje 35/c, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15554, izdala UE Slovenj Gradec.
gnj-125787
Pevec Čukić Nataša, Topniška ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1490235, reg. št. 164438, izdala UE Ljubljana. gnc-125844
Pišot Jožef, Cankarjeva 26, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg.
št. 22345, izdala UE Nova Gorica.
gnx-125848
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Platiše Alida, Miklavčičeva 1, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 22928,
izdala UE Kamnik. gno-125657
Počič Iztok, Razlagova ulica 22, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 26259.
gnq-125930
Podvratnik Danica, Lukovica 136/a, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1479790, reg. št. 30498, izdala UE Velenje.
gno-125857
Pogačar Anže, Kunaverjeva ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1759511, reg. št. 244491, izdala UE Ljubljana. gne-125992
Poharc Zvonko, Tlake 12, Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. A do 50/kmh, BCEGH,
reg. št. 15734, izdala UE Šmarje.
gnr-125579
Poljšak Mihec, Cesta 24. junija 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1365125, reg. št. 231778, izdala UE Ljubljana. gng-126090
Popović Dragan, UBO 11, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h BGH, št. S
1699748, reg. št. 6143, izdala UE Metlika.
gnw-126074
Potočnik Pribošič Matija, Triglavska cesta
41, Bled, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1712430, reg. št. 29292. gnz-125921
Prah Marta, Podvelka 12, Podvelka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1283028,
izdala UE Radlje. gng-125865
Praprotnik Gregor, Ljubno 106, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1846823, reg. št. 21542. gni-125592
Prašnikar Tomaž, Cesta na Grmače 1, Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
1131776, reg. št. 31636, izdala UE Domžale.
gnc-126094
Prelc Petra, Kal 14, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13231, izdala UE
Postojna. gnk-125786
Prezelj Franc, Žabnica 13, Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
481170, reg. št. 106234, izdala UE Ljubljana. gnv-125950
Prošić Samir, Češenik 13/a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1764691, reg. št. 34827, izdala UE
Domžale. gnn-125908
Prudič Natalija, Kettejeva 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 515556,
reg. št. 102788, izdala UE Ljubljana.
gnt-125602
Pusar Franc, Lahohno 55, Laško, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1144073.
gnk-125886
Pustišek Vanja, Ulica 11. novembra 41,
Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje,
kat. GH, reg. št. 18871. gnl-125760
Pušnar Eva, Prečna pot 7, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 226081,
izdala UE Vrhnika. gnb-125895
Ravnik Robert, Brilejeva ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165716, reg. št. 156679, izdala UE Ljubljana. gno-125582
Razpotnik Milan, Škale 186, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 562491,
reg. št. 5455, izdala UE Velenje.
gne-126117
Reberc Pavel, Gornje Vreme 35, Vremski Britof, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 15893, izdala UE Sežana.
gnl-125785
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Rihtaršič David, Begunje 97, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1300947, reg. št. 26543. gns-125778
Rutar Matej, Ulica Albina Rejca 3, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 192299, izdala UE
Tolmin. gnk-125790
Sadić Majo, Kolodvorska ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCGH, št. S 1715953, izdala UE Ljubljana.
gno-125682
Sajovic Bojan, Vrtača 97a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S 844697,
reg. št. 60996, izdala UE Ljubljana.
gnq-125655
Sirk Livjana, Hrusevlje 24, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 47049, izdala UE Nova Gorica.
gnv-125600
Spahić Kemal, Zikova 7, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 21074,
izdala UE Kamnik. gnl-125660
Stadler Sabina, Cesta talcev 22, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891321, reg. št. 172902. gnc-125948
Stanič Slavka, Brod v Podbočju 13, Podbočje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 54670, izdala UE Krško. gnq-126055
Stankov Dejan, Partizanska 3/a, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. SI 58211, reg. št. 19833.
gnm-125784
Starc Irena, Goriča vas 86, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6746, izdala UE Ribnica. gnn-126133
Stojc Franc, Šubljeva ulica 8, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1559152, reg. št. 2759, izdala UE Domžale.
gnj-126087
Stremljan Aleš, Na jami 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1342038,
reg. št. 230397, izdala UE Ljubljana.
gnn-126008
Stupar Vlado, Galjevica 38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1778459,
reg. št. 26724, izdala UE Ljubljana.
gnb-125899
Sušnik Nace, Cesta 27. aprila 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1775920, reg. št. 259046, izdala UE Ljubljana. gnj-126062
Svetič Tine, Pot na Fužine 23, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 886771,
reg. št. 77730, izdala UE Ljubljana.
gnv-125850
Šaula Miroslav, Nova vas 16, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 17500, izdala UE Jesenice. gns-126028
Šavle David, Cesta na Rižano 25, Pobegi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 35018,
reg. št. 39960. gnp-125606
Šešerko Tomaž, Rocenska ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1489412, reg. št. 237506, izdala UE Ljubljana. gni-126138
Šiljak Goran, Pretnarjeva ulica 15, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 12799, izdala UE Postojna.
gnn-125833
Šinigoj Jan, Šinigojska 9/a, Dornberk, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 46795,
izdala UE Nova Gorica. gnq-126005
Škerlavaj Žiga, Gestrinova ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
90770, reg. št. 116013, izdala UE Ljubljana.
gnq-125580
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Škraba Peter, Črna vas 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 101806,
reg. št. 1463, izdala UE Ljubljana.
gnw-125599
Škrbec Franc, Ulica Slavka Gruma 26,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, reg. št. 40898, izdala UE Novo
mesto. gnx-125798
Šprohar Mirjam, Ob Ljubljanici 62, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
245324, reg. št. 11919, izdala UE Ljubljana.
gnz-126046
Špurej Jože, Loka pri Framu 3, Fram, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
1625686, reg. št. 102649, izdala UE Maribor. gnt-125677
Šribar Bojan, Zadobrova 73, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 29964. gno-126132
Štern Marta, Lahovče 76, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 24072, reg. št. 10035, izdala UE Kranj.
gnq-125780
Štravs Domen, Korzika 1, Gozd Martuljek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 101755,
izdala UE Jesenice. gnm-125584
Štrukelj Milan, Podreča 107, Mavčiče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 808555,
reg. št. 44245, izdala UE Kranj. gnf-125741
Šuen Tamara, Veluščkova 1/c, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 304554,
reg. št. 95854, izdala UE Maribor.
gnr-125904
Šunkar Andraž, Žale 22, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17907, izdala UE Kamnik. gnu-126151
Tofant Zorka, Ulica Jožefe Lackove 14,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
273720, reg. št. 11279, izdala UE Ptuj.
gnj-125587
Tomažin Marko, Zabreznica 35/g, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1412904, izdala UE Jesenice. gnc-126069
Toplak Jurij, Ribniška ulica 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1299307,
reg. št. 182634. gnk-126036
Travnik Jelka, Ellerjeva ulica 53, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 730953,
reg. št. 147448, izdala UE Ljubljana.
gnh-125964
Tršar Mojca, Planina 95, Planina, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11688, izdala
UE Postojna. gny-125797
Uršič Iztok, Bevkova 2, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1598412,
reg. št. 17811, izdala UE Ajdovščina.
gne-125642
Vahčič Maja, Blejska Dobrava, Blejska
Dobrava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1386653, izdala UE Jesenice.
gnf-125591
Veingerl Zdravko, Borova vas 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH,
št. S 1849251, reg. št. 54784. gnb-126120
Velišček Radovan, Plešivo 25, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 13736, izdala UE Nova Gorica.
gny-126072
Verovnik Srečko, Sveti Danijel 16/a, Trbonje, vozniško dovoljenje, reg. št. 1706.
gnr-125704
Vesel Roman, Spodnje Koseze 17, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCGH, št. S 1712172, reg. št. 16638, izdala
UE Domžale. gny-125772

Vidmar Irena, Preserje 26, Branik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 28610, izdala UE Nova Gorica. gnt-125852
Vodlan Irena, Gorazdova ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1827669, reg. št. 73688, izdala UE Ljubljana. gnu-125726
Volk Borut, Maistrova 13, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 415959,
reg. št. 7859, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnr-126104
Vrabec Jakob, Ulica talcev 24, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
622291, izdala UE Zagorje. gnb-126020
Vrabl Olga, Dragučova 63, Pernica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 671557,
reg. št. 42526, izdala UE Maribor.
gno-125707
Zabret Stanislav, Ulica Ivana Pengova 2,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1620554, reg. št. 20837, izdala UE
Domžale. gnk-125961
Zadel Marjana, Petelinje 39, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 14797, izdala
UE Postojna. gng-126040
Zajc Darko, Bošamarin 13, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. S 691443, reg. št. 6882, izdala UE Ilirska
Bistrica. gng-126065
Zakrajšek Boris, Športna ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1550243, reg. št. 24887, izdala UE Ljubljana. gnh-125914
Zalokar Jožef, Šentvid pri Grobelnem 48,
Grobelno, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 21317, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnp-125906
Zaplotnik Žiga, Selo 29, Mirna, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1478156, reg.
št. 11034, izdala UE Trebnje. gnd-126093
Zbašnik Miroslav, Breg pri Ribnici 74, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg.
št. 7212, izdala UE Ribnica. gnc-125894
Ziernicky Alex, Nova vas pri Ptuju, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1406656,
reg. št. 43114, izdala UE Ptuj. gnc-125719
Zorec Andrej, Depala vas 54/a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1123642, reg. št. 29768, izdala UE Domžale. gnd-125668
Zorzut Stojan, Cankarjeva 54, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 2540, izdala UE Nova Gorica.
gnb-125795
Zrnič Klašnja Dejan, Ulica bratov Učakar
60, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 516002, reg. št. 192271, izdala UE Ljubljana. gnk-125861
Zupanič Branko, Kungota pri Ptuju, Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 1621234, reg. št. 16025, izdala UE Ptuj.
gne-125717
Zvir Bernarda, Šentjanž 25, Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. A-50 kmh,
BGH, reg. št. 1103, izdala UE Mozirje.
gnj-125887
Žgeč Bogomir, Tavčarjeva ulica 20, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABEGH, št. S
273533, reg. št. 15699, izdala UE Ptuj.
gnr-125779
Žigart Aleš, Kebetova 3, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1659609, reg.
št. 48475, izdala UE Kranj. gnp-126106
Žumbergar Marija, Novo polje, Cesta
III/12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1796966, reg.
št. 96397, izdala UE Ljubljana. gnd-125943
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Zavarovalne police
Bizjak Miha, Polje, Cesta XVII/9, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 578326, izdala zavarovalnica Slovenica. gnr-125829
Gobec Majda, Linhartova 62, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 913351, izdala zavarovalnica Tilia. gnl-126035
Grizančič Kristjan, Parecag 188, Sečovlje
– Sicciole, zavarovalno polico, št. AO
1192106. gnk-125911
Ignjatić Ljubiša, Ruska ulica 12, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 965235, izdala
zavarovalnica Tilia. gnw-125924
Janželj Ciril, Mivka 9/a, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 756895, izdala zavarovalnica Tilia. gnc-125744
Janželj Ciril, Mivka 9/a, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 707123, izdala zavarovalnica
Tilia. gnb-125745
Joldić Sejfudin, Ob gozdu 4, Maribor, zavarovalno polico, št. 930631. gnu-126076
Kastigar Anica, Brinje, Cesta I/53, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 916086, izdala
zavarovalnica Tilia. gnx-125773
Levstik Irma, CNO 2, Sodražica, zavarovalno polico, št. 926281, izdala zavarovalnica
Tilia. gnf-125716
Mujić Peter, Klopčičeva 2, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 845773, izdala zavarovalnica Tilia. gnc-125794
Nemec Teja, Podljubelj 131, Tržič, zavarovalno polico, št. 764559, izdala zavarovalnica Tilia. gnf-125920
Neumann Dagmar, Luize Pesjakove 15,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št. 00101525417, izdala zavarovalnica Slovenica. gnd-125893
Oset Franc, Kompole 117, Štore, zavarovalno polico, št. 525725, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. gnh-125789
Pernat Lidija, Kozminci 10/b, Podlehnik,
zavarovalno polico, št. 588045, izdala zavarovalnica Slovenica. gnr-125929
Prezelj Franc, Žabnica 13, Notranje Gorice, zavarovalno polico, št. 982705, izdala zavarovalnica Tilia. gni-125813
Strašek Rajko, Hajnsko 3, Pristava pri Mestinju, zavarovalno polico, št. 289848, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnm-126059
Vidmar Marko, Slape 132, Ljubljana-Polje, zavarovalno polico, št. 3965355, izdala
zavarovalnica Triglav. gnj-125962
Zavarovlana agencija Grafos d.o.o., Letališka 32, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 639511, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnm-125634
Zdravje Uroš, Ig 202, Ig, zavarovalno polico, št. AO 00101522805, izdala zavarovalnica Slovenica. gnt-125702
Žakelj Jože, Rakulic 36, Žiri, zavarovalno
polico, št. AO 501015, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d.. gnl-125910

Spričevala
Arzenšek Vladimir, Gorica pri Slivnici 72/a,
Gorica pri Slivnici, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje tehnične šole v Celju + strojni
tehnik, izdano leta 1992. gno-125757

Borić Branko, Brodarjev trg 6, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2001. gng-126115
Bracovič Barbara, Smrečnikova 14, Novo mesto – Krka, indeks, Gimnazije Novo
Mesto, izdan leta 1987 na ime Plavec Barbara. gnz-126071
Bubnjević Stevan, Petelinjek 19/a, Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Novo
mesto – poklicne strojne šole, izdano leta
2000. gns-125678
Črešner Lidija, Kumen 40, Lovrenc na
Pohorju, diplomo Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše leta 1998. m-902
Gačner Dušan, Kukovčeva 14, Celje, zaključno spričevalo SŠGT Celje – smer natakar, številka 361, izdano leta 1992. m-898
Gunstek Maja, Sušnikova cesta 5, Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in tehnične šole v Ljubljani. gnq-125959
Hartman Jasna, Vrtna ulica 8, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje
kmetijske
šole
Rakičan.
gnc-125919
Hercog Bernard, Gruškovec 24, Cirkulane, zaključno spričevalo Poklicne tehnične in strojne šole v Ptuju – avtomehanik.
gnb-125945
Hotko Igor, Cankarjeva ulica 3/a3, Krško, indeks, št. 26105246, izdala Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
gnx-125723
Jarc Barbara, Ivanja vas 6/a, Mirna Peč,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole
v Sevnici, izdano leta 1998. gnn-125733
Karas Jorg, Beethovnova 6, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 5. razreda OŠ Prežihov
Voranc v Ljubljani. gnf-125791
Kobale Uroš, Trniče 73/d, Marjeta na
Dravskem polju, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 2002.
m-900
Kohek Tjaša, Novo Polje, Cesta XVI/4,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnr-125754
Ločniškar Primož, Zbilje 47, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske in avtoprometne šole v škofji Loki.
gnb-125849
Ločniškar Tatum, Vrtovče 29, Branik, letno spričevalo 4. letnika SGTŠ Izola.
gnl-126060
Lukačič Srečko, Novine 11, Šentilj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednja ekonomska šola Maribor, izdano leta 1998/1999.
m-901
Makarovič Andrej, Vojkova 72, Deskle,
spričevalo o zaključnem izpitu TŠC Nova
Gorica, izdano leta 1996. gnj-126012
Markič Jurij, Šolska ulica 12/a, Domžale, spričevalo 2. in 3. letnika Centra srednjih šol Domžale, izdano leta 1982 in 1983.
gnb-125720
Nagode Gregor, Morje 31/a, Fram, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole kmetijske mehanizacije Maribor, izdano leta 1993,
1994. m-899
Parabucki Marko, Puhova ulica 14, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Šentvid – duplikat, izdano leta 1996.
gnw-126099
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Raković Sejad, Kidričeva 31, Jesenice,
spričevalo o končani OŠ Koroška Bela.
gnn-125608
Rašović Božo, Na bregu 5, Brežice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske šole v Novem mestu, izdano leta 1972.
gny-126172
Roj Gregor, Stari Log 5, Pragersko, spričevalo 1. letnika Škofijske gimnazije Antona
Martina Slomška v Mariboru. gng-125715
Sedar Urška, Podkraj 7, Ravne na Koroškem, spričevalo o končani OŠ Prežihov
Voranc Ravne na Koroškem, izdano leta
2003. gni-125613
Talundžić Adin, Trebinjska 8, Ljubljana,
diplomo Srednješolskega centra – elektro
kovinarska usmeritev, št. 282, izdana leta
1986. gnb-125770
Teran Mateja, Podljubelj 92, Tržič, spričevalo 1. letnika gimnazije Kranj, izdano leta 98/99. gnh-126064
Volk Anica, Stiplovškova ulica 8, Brežice, diplomo Srednje gostinske šole v Novem mestu, izdana leta 1972, na ime Četrtič Anica. gno-125807
Vombergar Simona, Britof 180, Kranj,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika CDI univerzum v Ljubljani, izdano leta
2002. gnf-126166
Vukelič Iztok, Tržaška 40, Postojna, spričevalo o končani dvoletni kovinarski šoli v
Postojni. gnx-125923

Ostali preklici
Aljaž Božidar, Reboljeva ulica 8, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 64010003, izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnp-126156
Arčon Hari, Griči 21, Šempeter pri Gorici, delovno knjižico. gnv-125925
Avsec Franc, Beričevo 10, Dol pri Ljubljani, vozno karto, št. 1542 – 100% popust,
izdal LPP. gny-125897
Bauer Gregor, Novakova ulica 5, Ljubljana, delovno knjižico. gnt-125752
Buršič Vladimir, Krožna cesta 56, Koper
– Capodistria, vpisni list za čoln,
št. 02/03-1687/87. gnv-126075
CD STYLE Cveta Damjana s. p., Tacenska 12, Ljubljana-Šentvid, rusko dovolilnico
– univerzalna , št. 643/01- koda D093348
in ukrajinsko univerzalno, št. 804/01- koda
D045393. gnk-126111
Cepak Janko, Kampel 5/e, Koper – Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-2687/00, VČ –
2460. gnc-125619
CLEANPORT d.o.o., Miklošičeva 26,
Ljubljana,
vpisni
list
za
čoln,
št. 02/03-2692/01 za čoln z oznako KP –
4603, izdan 16. 8. 2001. gns-125728
Čuden Lovro, Stara cesta 16, Logatec,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02713-05795-00/99,
VČ
-4352/99. gnz-125946
Čuden Lovro, Stara cesta 16, Logatec,
potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z
VHF GMDSS postajo, št. 02/09-8240/99.
gny-125947
Dobravec Tomaž, Velika Kostrevnica 46,
Šmartno pri Litiji, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-1210-01,
VČ-4265. gnu-125776
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Glušac Milan, Prule 8, Ljubljana, delovno knjižico. gns-125853
Gornik Jože, Kebetova ulica 1, Kranj,
izkaznico vojnega veterana, št. DOO2677 z
dne 29. 4. 1998. gnw-125957
Hrovat Gregor, Rumanja vas 2, Straža,
delovno knjižico, registrska številka 40949,
izdana v upravni enoti Novo mesto.
gno-125607
Jakša Samo, Cesta Jaka Platiše 7,
Kranj, delovno knjižico. gnv-125700
Jambrovič Aljaž, Terškova ulica 14, Maribor, študentsko izkaznico, št. 71137105.
m-901
Kastelic Alojzija, Lesno Brdo 70, Vrhnika, delovno knjižico. gnc-126144
Košir Matjaž, Klunova ulica 14, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19794540, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gni-125713
Kotnik Marko, Janževski vrh 27, Podvelka, certifikat, št. 018333 za prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu, izdan dne
16. 12. 2002. gnt-125902
Kramberger Roman s.p. – avtoprevozništvo, Zg. Senarska 91, Sv.trojica v
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Slov.goricah, izvod licence, št. 3666 za
vozilo z reg. št. MB 12-26T, izdana s strani
Obrtne
zbornice
Ljubljana.
gnb-126070
Mede Tijan, Lamutova ulica 28, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič.
gnh-125989
Miklavec Staša, Hubadova ulica 10,
Ljubljana, delovno knjižico. gnz-126171
Novak Franc s. p. – avtoprevozništvo-prevoz tovora, Zaplanina 18, Trojane, licenco , št. 003252 za vozilo Peugeot Boxer 2,5 TD, izdana 26. 11. 2002 pri OZS.
gnk-126136
Novak Franc s. p. – avtoprevozništvo-prevoz tovora, Zaplanina 18, Trojane,
certifikat, št. 013525 za prevoz nevarnega
blaga v cestnem transportu, izdan 26. 11.
1999m od Ministrstva za notranje zadeve.
gnj-126137
Oblak Matjaž, Petričeva ulica 11, Ljubljana-Šentvid, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-636/00, VČ – 626.
gno-126032
Prah Jože, Ulica Elizabete Zorko 8, Brežice, delovno knjižico. gnc-125594

Resnik Marko, Škerjančeva ulica 6,
Ljubljana, delovno knjižico. gno-126057
Rupar Suzana, Maistrova ulica 14, Litija, delovno knjižico. gnb-125820
Štancer Zdenko – avtoprevozništvo s.
p., Ob gozdu 2, Orehova vas, izvod licence, št. 003576/3455/07-KN74-2002, za
vozilo z reg. št. MB N1-074, izdana
30. 11. 2002. gnn-125708
Tišler Jožef, Gosposka 20, Maribor,
delovno knjižico registrske številke 40956
izdano leta 1980 v Mariboru. m-897
TRANS FELIX, Jelnikar Feliks s.p., Cesta ob potoku 19, Brezovica pri Ljubljani,
avstrijske bilateralne dovolilnice (oznaka
040/02),
št. 016780;D037331,
016781;D037332 prejeti 19. 5. 2003 in
št. 016707; D037258 prejeta 22. 5.
2003,. gnm-125909
Vidovič Drago, Vareja 48/c, Videm pri
Ptuju, delovno knjižico. gnk-125586
Volf Damjan, Na kresu 22, Železniki,
delovno knjižico. gnk-125590
Volovec Aleš, Mihalovec 9, Dobova,
delovno knjižico. gnn-126058
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