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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

Ob-101918
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divi-
zije 4, 3000 Celje.

2. Naslov naročnika: Družba za avtoce-
ste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljub-
ljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, faks
01/300-99-37.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: opravljanje strokovno
svetovalnih storitev za potrebe nacional-
nega programa izgradnje avtocest v Re-
publiki Sloveniji – Navezava na Luko Ko-
per – Bertoška vpadnica in del Ankaran-
ske vpadnice s povezovalno cesto.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba za dodatne informacije
Konrad Planteu (tel. 01/300-99-50).

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

8. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

DARS d.d.

Št. 40501-14/00-33 Ob-101985
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,

1230 Domžale, tel. 724-13-05, e-mail:
druzbene.dejavnosti@domzale.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izgradnja Osnovne
šole in vrtca Dragomelj.

4. Kraj dobave: Dragomelj.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: november, decem-
ber 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ob-
čina Domžale, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Kristina Slapar.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: prvič objavljen predho-
dni razpis 2001.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 9. 2003.

Občina Domžale

Št. 8/2003 Ob-102019
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana,

Metelkova 9, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

Ljubljana, Metelkova 9, Ljubljana, faks
300-39-11.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: laboratorijske prei-
skave za potrebe naročnika.

4. Kraj dobave: izvedba na lokaciji po-
nudnika in dostava rezultatov na lokacijo na-
ročnika.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: konec oktobra – no-
vember 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9,
Ljubljana, Majda Ciringer, univ. dipl. ek.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 9. 2003.

Zdravstveni dom Ljubljana

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

blaga po odprtem postopku

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

Popravek
Ob-102091

V javnem razpisu za prehrambeno blago
in živila, objavljenem v Ur. l. RS, št. 89 z
dne 12. 9. 2003, Ob-101710, se v 7. (c)

točki transakcijski račun pravilno glasi:
01261-6030664504.

Osnovna šola Riharda Jakopiča
Ljubljana

Popravek

Št. 17123-04-403-88/2002 Ob-102274
V objavi predmetnega javnega razpisa

za oddajo naročila blaga po odprtem po-
stopku za dobavo novih rezervnih delov in
obnovo delov za helikopter, objavljenem v
Ur. l. RS, št. 75 z dne 1. 8. 2003,
Ob-99195, se spremenijo prvi stavek
6. točke, 8. (a) točka, prvi stavek 9. točke
in 14. točka, in sicer se le-te pravilno
glasijo:

6. Prvi stavek 6. točke – Datum začet-
ka in predvideni rok dobave: za sklop 1:
sukcesivno, v roku do 90 dni od pričetka
veljavnosti pogodbe (razen postavki 25 in
26 v roku 180 dni), vendar v največ 3
dobavah.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do dne 30. 9.
2003, najkasneje do 10. ure.

9. Prvi stavek 9. točke – Datum, čas in
kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo dne 30. 9. 2003, ob 11. uri, na
naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola,
Kotnikova 8, Ljubljana.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 15. 10. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve

Popravek
Št. 43-55/2003/4 Ob-102276

V javnem razpisu za nakup in financiranje
nakupa sistema podatkovnih zmogljivosti ter
vzdrževanje nabavljene strojne in
programske opreme, v garancijskem roku,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 86-87 z
dne 5. 9. 2003, Ob-101143, se popravi:

– 4.12.1.2./4 točka, Navodil ponud-
nikom (Pogoji za udeležbo na finančnem
področju), ki sedaj pravilno glasi: letna re-
alizacija nad 900 mio SIT.

– uvodno besedilo 4.9.2.4 točke, Prilo-
ge Navodil ponudnikom, tako da to sedaj
pravilno glasi:

Če ni v teh navodilih za posamezne
dokumente drugače določeno, zadošča
predložitev kopij dokumentov, ki odra-
žajo aktualno stanje (maks. 2 meseca
pred objavo tega razpisa). V desnem
zgornjem robu vsake kopije mora po-
nudnik napisati številčno oznako bese-
dila v obrazcu, na katerega se nanaša.

Center Vlade RS za informatiko
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Ob-101853
1. Naročnik: Javno podjetje Okolje Pi-

ran d.o.o.
2. Naslov naročnika: Fornače 33,

6330 Piran, faks 05/617-50-15, tel.
05/617-50-00, e-mail: okolje.jsvo@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: manjše
smetarsko vozilo za prevzem in prevoz
gospodinjskih odpadkov na težje do-
stopnih lokacijah - pogon 4 x 4, maks.
širina 1,70 m.

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

4. Kraj dobave: JP Okolje Piran, Forna-
če 33, Piran.

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

zaključka ali trajanje dobave: 60 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sektor JSVO,
Vida Sivič, tel. 05/617-50-40.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 17. 10. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na transakcij-
ski račun 10100-0032414679.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 10. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Okolje Piran
d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 10. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
JP Okolja Piran, Fornače 33, Piran.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 20. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
tehnični pogoji, finančni pogoji, garancija,
reference, servis, rok dobave.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 9. 2003.

JP Okolje Piran d.o.o.

Ob-101860
1. Naročnik: Javno podjetje Okolje Pi-

ran d.o.o.
2. Naslov naročnika: Fornače

33, 6330 Piran, faks 05/617-50-15, tel.
05/617-50-00, e-mail: okolje.jsvo@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: vozilo
fekalec za črpanje in prevzem vsebine

greznic in kanalizacije s prigrajenim si-
stemom za pranje pod pritiskom.

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

4. Kraj dobave: JP Okolje Piran, Forna-
če 33, Piran.

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

zaključka ali trajanje dobave: 60 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sektor JSVO,
Vida Sivič, tel. 05/617-50-40.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 17. 10. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na transakcij-
ski račun 10100-0032414679.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 10. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Okolje Piran
d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 10. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
JP Okolja Piran, Fornače 33, Piran.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 19. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
finančni pogoji, garancija, reference, ser-
vis, rok dobave.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 9. 2003.

JP Okolje Piran d.o.o.

Št. 514/03 Ob-101916
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

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

3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100,
03/78-00-106, faks 03/78-00-200, elek-
tronski naslov: uprava@pb-vojnik.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: osnovna
sredstva – oprema prostorov, drobni pri-
bor in pripomočki za zdravstveno nego
(ponovni javni razpis).

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

4. Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik in DE Ravne pri Šoštanju.

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

zaključka ali trajanja dobave: 30 dni od
podpisa pogodbe za osnovna sredstva tip-
ske izvedbe in 50 dni od podpisa pogodbe
za osnovna sredstva po naročilu.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska ce-
sta 37, 3212 Vojnik, kontaktna oseba Mag-
da Novak; dodatne informacije Albin Apote-
kar, inž.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
3. 10. 2003, vsak delovni dan med 8. in
13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT, negoto-
vinsko plačilo, na podračun št. 01100 –
6030279349 pri UJP Žalec, s pripisom za
razpisno dokumentacijo “osnovna sred-
stva“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 10. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni zavod Psihiatrična bolni-
šnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave,
Celjska cesta 37, 3212 Vojnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 10. 2003 ob 10. uri, sejna so-
ba uprave na naslovu: Javni zavod Psihia-
trična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37,
Vojnik.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe v višini
430.000 SIT.

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

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

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

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisil-
ne odločbe,

3. da mu v zadnjih petih letih pred obja-
vo ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepo-
vedano opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila,

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi,

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
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6. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja,

7. da je predložil potrdilo bank/e o pla-
čilni sposobnosti na transakcijskih/em ra-
čunih/u,

8. da je predložil potrdilo bank/e o sol-
ventnosti – stanju neporavnanih obveznosti
na transakcijskih/em računih/u v zadnjih
šestih mesecih,

9. da v preteklih 6 mesecih, do vključ-
no izdaje potrdil/a poslovnih/e bank/e in
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca, ni
imel blokiranih/ega transakcijskih/ega ra-
čunov/a,

10. da ni dal zavajajoče podatke,
11. da sprejema pogoje razpisne doku-

mentacije,
12. da zagotavlja vse razpisane vrste

blaga,
13. da nudi 60-dnevni plačilni rok,
14. da bo dostava fco Psihiatrična bolni-

šnica Vojnik oziroma DE Ravne pri Šoštanju
– razloženo in zmontirano,

15. da bo na zahtevo naročnika predlo-
žil vzorce blaga,

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

17. da je predložil izjavo o odgovornosti
ponudnika v času izvajanja del,

18. da je v zadnjih treh letih (2002,
2001, 2000) najmanj trikrat dobavil javnim
zdravstvenim zavodom osnovna sredstva
podobne vrste in vrednosti,

19. da je predložil bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 430.000 SIT,

20. da ima izjavo banke, da bo dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob
sklenitvi pogodbe zahteval,

21. da ima izjavo banke, da bo dobil
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti in jo
bo predložil na poziv naročnika.

14. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 31. 12. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 23. 10.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
skupna vrednost predračuna ob izpolnjeva-
nju vseh pogojev, navedenih v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ocenjena vrednost razpisa:
8,608.690 SIT.

V primeru, da naročnik ne bo pridobil
nobene ponudbe ali bodo ponudbe nepri-
merne, bo nadaljeval z oddajo naročila po
postopku s pogajanji brez predhodne ob-
jave.

Datum in številka objave neuspelega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 13. 6.
2003, Ob-95950.

Dodatne informacije se dobijo samo pis-
no na naslovu kot pod 2. točko.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 9. 2003.

Psihiatrična bolnišnica
Vojnik

Št. 3350-7/2003 Ob-101925
1. Naročnik: Ministrstvo za informacij-

sko družbo.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za in-

formacijsko družbo, Tržaška 21, 1508 Ljub-
ljana, tel. 478-83-58, faks 478-83-75,
mid@gov.si.

3. Vrsta in količina blaga: nakup upo-
rabniških licenc za uporabo aplikacije
za elektronsko poslovanje občin v zvezi
z zagotavljanjem delovanja otroškega
varstva v vseh lokalnih skupnostih v Re-
publiki Sloveniji.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: datum
začetka: 9. 9. 2003.

Predvideni datum zaključka ali trajanje
dobave: november 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija se nahaja na spletnem naslovu
http://mid.gov.si v rubriki Razpisi ali na na-
slovu: Ministrstvo za informacijsko družbo,
Tržaška 21, 1508 Ljubljana, v vložišču. Do-
datne informacije: marjan.turk@gov.si, tel.
478-83-58.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10. oktobra
2003, od 10. do 13. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 10. oktobra
2003, do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Ministrstvo za informacijsko
družbo, Tržaška 21, 1508 Ljubljana, vlo-
žišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo javno in bo po-
tekalo v prostorih Ministrstva za informacij-
sko družbo, Tržaška 21, 1508 Ljubljana, po
preteku roka za oddajo ponudb, 10. okto-
bra 2003 ob 12. uri.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): zahteve so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 28. januarja 2004. Predvideni da-
tum odločitve je 17. oktober 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– funkcionalnost aplikacije (35 točk),
– ponudbena cena za uporabniške licen-

ce aplikacije in dokumentacijo (25 točk),
– skupni stroški uporabe aplikacije v

enem letu (25 točk),

– tehnične lastnosti (10 točk) in
– število referenčnih inštalacij (5 točk).
Skupno število točk je 100.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: vrednost naročila je okvirno
15,000.000 SIT z DDV.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 9. 2003.

Ministrstvo za informacijsko družbo

Št. 81 Ob-101929
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.

3. (a) Vrsta in količina blaga: službena
obleka: 1560 zimskih hlač, 325 nepre-
močljivih hlač z naramnicami in termo
podhlačami, 980 bund, 764 zimskih
kap, 774 letnih jaken, 1017 letnih hlač,
1214 letnih hlač s snemljivimi hlačnica-
mi, 756 letnih kap in 11 letnih kril.

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

4. Kraj dobave: po dispoziciji Maribor in
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodba bo
sklenjena do 31. 3. 2005.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na račun
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 10. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Na-
bavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Ma-
ribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 10. 2003 ob 10. uri, Pošta Slo-
venije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu ZJN-1 mora po-
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nudnik izpolnjevati: da so letni prihodki v
letu 2002 enaki ali večji od trikratne vred-
nosti ponudbe, da ni imel blokiran račun v
zadnjih 6 mesecih poslovanja več kot 5
dni, da ni dal zavajajoče podatke, glede
zahtev iz te točke; da je predložen obrazec
izjave, da sprejema pogoje iz razpisne do-
kumentacije, da blago za službeno obleko
izpolnjuje tehnične zahteve iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2003, predvi-
deni datum odločitve 30. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
skupna vrednost ponudbe.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 9. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 15/2003 Ob-101937
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ul.

15, 1518 Ljubljana, telefaks 01/23-21-266.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

in namestitev računalniške opreme:
– 90 mrežnih črnobelih tiskalnikov,
– 6 mrežniih barvnih tiskalnikov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: Poslovna stavba ZPIZ
Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pričetek –
takoj po podpisu pogodbe; trajanje dobave
– 30 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: za osebni pre-
vzem je razpisna dokumentacija na razpola-
go na ZPIZ Slovenije, Ljubljana, Kolodvor-
ska ul. 15, v vložišču.

Pisne zahteve ali zahteve po telefaksu
za posredovanje razpisne dokumentacije po
pošti naj zainteresirani ponudniki naslovijo
na Odsek za javna naročila na naslovu na-
ročnika.

Dodatna pojasnila o vsebini razpisne do-
kumentacije oziroma naročilu lahko ponud-
niki zahtevajo pisno na naslovu naročnika
ali telefaksu do pet dni pred iztekom roka
za oddajo ponudb.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 12. in 13. uro, do vključno 10. 10.
2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 1.200 SIT (DDV je že vključen
v ceni). Potrdilo o vplačilu na transakcijski
račun št. 01100-6030264023 predloži
prevzemnik razpisne dokumentacije, ob
prevzemu oziroma s pisno zahtevo, s tem,
da takrat naročniku posreduje tudi podat-
ke o popolnem in točnem naslovu firme in
davčno številko.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 13. 10. 2003
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Ko-
lodvorska ul. 15, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 10. 2003 ob 11. uri, ZPIZ Slove-
nije, Kolodvorska ul. 15, mala sejna soba v
VIII. nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2% od vrednosti javnega razpisa.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dne-
va prejema računa, izstavljenega po dobavi
materiala.

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

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

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisil-
ne odločbe;

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

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava;

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa;

6. da je finančno in poslovno sposoben;
7. da ni dal zavajajočih podatkov glede

zahtev razpisne dokumentacije in da vse
fotokopije ustrezajo originalu;

8. da ima v obdobju enega leta pred
pričetkom naročila ves čas pravočasno in v
celoti poravnane vse svoje zapadle poslov-
ne obveznosti;

9. da predloži izjavo banke, da bo dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti;

10. da sprejema vse pogoje razpisne
dokumentacije;

11. da za resnost ponudbe nudi bančno
garancijo;

12. da je v zadnjih treh letih z računalni-
ško opremo oskrboval 10 uporabnikov;

13. da ima izjavo o zagotavljanju servi-
sa, odzivnem času in času popravila, izjavo
o trajanju garancije, izjavo o standardu ka-
kovosti;

14. da je zanesljiv, sposoben upravlja-
nja, ima izkušnje in ugled, ter zaposlene, ki
so sposobni izvesti pogodbo, ter da v pre-

teklih 3 letih pred pričetkom naročila njego-
vi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: do dneva sklenitve
pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma
60 dni od dneva odpiranja ponudb; 21. 10.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 40%,
– združljivost z obstoječim informacij-

skim sistemom – 15%,
– garancijski rok – 15%,
– dobavni rok – 10%,
– standard kakovosti za področje vzdr-

ževanje opreme ISO 9001:2000 – 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 10. 9. 2003.
ZPIZ Slovenije

Št. 418 Ob-101939
1. Naročnik: Mestni muzej.
2. Naslov naročnika: Gosposka 15,

Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: notranja

oprema – pohištvo za pisarne, delavni-
co in trgovino.

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

4. Kraj dobave: na naslovu naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so možne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestni muzej
Ljubljana, Mestni trg 10, II. nadstropje,
Ljubljana, faks 01/252-29-46, kontaktna
oseba je Irena Veselko, tel. 01/426-35-67.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.700 SIT (DDV je vklju-
čen) na TRR Mestnega muzeja Ljubljana,
št. 01261-6030377287, sklic 11-1.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 10. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti: Mestni muzej
Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana, osebno
pa na Mestni muzej Ljubljana, Mestni trg
10/II, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 10. 2003 ob 12.05, Mestni
muzej Ljubljana, Mestni trg 10/II, Ljubljana.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba naj velja 60
dni od dneva odpiranja, odločitev bo dana v
roku 14 dni po odpiranju.

15. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejši ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 9. 2003.

Mestni muzej, Ljubljana

Št. 5777/03 Ob-101953
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

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

vozil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

1. sklop – univerzalno delovno vozilo
moči 100-115 kW – 1 kos,

2. sklop – kombinirano vozilo – 3 kose,
3. sklop – osebno vozilo – 4 kose,
detajli posameznih sklopov so v razpisni

dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop za dva sklopa ali za vse tri
skupaj.

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

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: november
2003 – februar 2004.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno 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 potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 10. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avto-
cest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 10. 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 po-
nudbe v višini 3% ponudbene cene. Ve-
ljavnost ustrezne finančne garancije mora
biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
19. 1. 2004; datum odločitve do 10. 11.
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 na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2003.

Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.

Št. 5776/03 Ob-101954
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

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

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

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

1. sklop – tovorno vozilo moči
280-320 kW – 1 kos,

2. sklop – snežni plug dolžine ca. 5 m –
1 kos,

3. sklop – posipalo soli 8 m3 – 1 kos,
4. sklop – samohodni odmetalec snega

– 1 kos,
detajli posameznih sklopov so v razpisni

dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop za dva sklopa ali za vse skupaj.

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

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: november
2003 – februar 2004.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno 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 potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 10. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avto-
cest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 10. 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: ustrez-
na finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
ustrezne finančne garancije mora biti naj-
manj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
19. 1. 2004; datum odločitve do 10. 11.
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 na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2003.

Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.

Št. 5778/03 Ob-101955
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
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2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/518-83-03.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
letne mehanizacije.

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

1. sklop – ročni markirni stroj– 1 kos,
2. sklop – mulčer kosilnica za brežine

za UNIMOG 2150 – 1 kos,
3. sklop – mulčer kosilnica za brežine

za UNIMOG 1450 – 1 kos,
4. sklop – samohodni mulčar – nakla-

dač – 1 kos,
detajli posameznih sklopov so v razpisni

dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop za dva sklopa 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: november
2003 – februar 2004.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno 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 potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 10. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avto-
cest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 10. 2003 ob 11. 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 po-
nudbe v višini 3% ponudbene cene. Ve-
ljavnost ustrezne finančne garancije mora
biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
19. 1. 2004; datum odločitve do 10. 11.
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 na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2003.

Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.

Št. 5779/03 Ob-101956
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

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

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

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

1. sklop – oprema delavnice,
2. sklop – oprema elektro delavnice,
3. sklop – posebna oprema,
4. sklop – pisarniška oprema,
5. sklop – pisarniška elektro oprema,
6. sklop – nadgradnja TF centrale

Philips Sopho iS3000,
7. sklop – kontejner / pisarna – 1 kos,
8. sklop – cestninska kabina – 1 kos,
9. sklop – digitalni fotoaparat – 4 kose,
detajli posameznih sklopov so v razpisni

dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop za dva sklopa 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: november
2003 – februar 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo 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 razpi-
sno 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 potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 10. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avto-
cest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 10. 2003 ob 12. 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: ustrez-
na finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
ustrezne finančne garancije mora biti naj-
manj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
19. 1. 2004; datum odločitve do 10. 11.
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 na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2003.

Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.

Št. 5817/03 Ob-101957
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

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

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

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

1. sklop – agrotehnični izdelki,
2. sklop – drobilec za veje – 1 kos,
3. sklop – polno grafična signalna tabla

– 2 kosa,
4. sklop – klima naprava za tovorno vo-

zilo – 1 kos,
detajli posameznih sklopov so v razpi-

sni dokumentaciji. Ponudnik lahko da po-
nudbo za en sklop za dva sklopa ali za vse
skupaj.

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

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: november
2003 – februar 2004.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno 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 potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 10. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avto-
cest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 10. 2003 ob 13. 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: ustrez-
na finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
ustrezne finančne garancije mora biti naj-
manj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
19. 1. 2004; datum odločitve do 10. 11.
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 na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2003.

Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.

Št. 462-02/151-3/2003 Ob-102002
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije, Gene-
ralni carinski urad.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-
ški, računalniški in potrošni material.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: predvidena je dabava pisarniškega, ra-
čunalniškega in potrošnega materiala za vse
carinske urade ali po posameznih lokacijah
(carinskih uradih).

4. Kraj dobave: dobava se bo izvršila v
skladišča naročnika po posameznih loka-
cijah.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: v
skladu s tehničnimi značilnostmi predmeta
javnega naročila.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2004 do 31. 12. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: sprejemna pi-
sarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00. Za-
interesirani ponudnik lahko dobi ostale in-
formacije pri: Barbara Gašperlin, tel.
01/478-38-41, e–mail: barbara.gasper-
lin@gov.si; Matej Skaza, tel. 01/478-39-28,
e–mail: matej.skaza@gov.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
in od 12.30 do 15. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 10. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Carinska uprava Republike Slo-
venije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 10. 2003 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Ge-
neralni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
če ponudba ponudnika presega 30 mio
SIT, mora ponudnik svoji ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe,
če pa ponudba ne presega 30 milijonov
SIT, ponudnik priloži svoji ponudbi lastno
menico za resnost ponudbe, z menično
izjavo.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: odločitev o sprejemu
ponudbe bo sprejeta predvidoma do 7. 11.
2003, ponudba posameznega ponudnika
mora veljati do 22. 12. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
cena predstavlja 80% vrednosti. Cena se
bo preračunala v točke po naslednji formu-
li: Cena v točkah = minimalna cena x 100 /
ponujena cena. Najnižja cena dobi največje
število točk.

Merilo popust na uradni cenik za blago
izven specifikacije predstavlja 20% vredno-
sti. Ponudnik dobi glede na popust nasled-
nje število točk: za ponujeni 0% do 4% po-
pust na uradni cenik za blago izven specifi-
kacije 0 točk, za ponujeni 5% popust na
uradni cenik za blago izven specifikacije
25 točk, za ponujeni 10% popust na uradni
cenik za blago izven specifikacije 50 točk,
za ponujeni 15% popust na uradni cenik za
blago izven specifikacije 75 točk in za po-
nujeni 20% popust na uradni cenik za blago
izven specifikacije 100 točk.

Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje
naročnika in prejme največje skupno šte-
vilo točk, bo izbran kot najugodnejši po-
nudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 33-9/4 Ob-102006
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbov-

lje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,

1420 Trbovlje.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in

material za prehrano.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponud-
be za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo za
posamezno skupino (sklop), podskupino
(podsklop), vendar mora ta obsegati vse
vrste blaga, ki so v tej skupini ali podsku-
pini:

skupina A: sveže meso in izdelki iz
mesa:

podskupina A1 – sveže meso,
podskupina A2 – izdelki iz mesa;
skupina B: mleko in mlečni izdelki;
skupina C: zmrznjena živila:
podskupina C1 – zelenjava in sadje,
podskupina C2 – zmrznjene ribe,
podskupina C3 – zmrznjena jedila;
skupina D: splošno prehrambeno blago:
podskupina D1 – žitarice in izdelki,
podskupina D2 – testenine,
podskupina D3 – sokovi,
podskupina D4 – vloženo sadje, zele-

njava in marmelade,
podskupina D5 – priloge, omake, juhe,
podskupina D6 – čaji,
podskupina D7 – drugi izdelki,
podskupina D8 – ostala živila,
podskupina D9 – sveža jajca;
skupina E: sadje in zelenjava:
podskupina E1 – sadje sveže in suho,
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podskupina E2 – sveža zelenjava;
skupina F: kruh in pekovsko pecivo.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Tr-

bovlje.
5. Datum začetka in predvideni datum

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska
cesta 9, 1420 Trbovlje, tajništvo. Dvig raz-
pisne dokumentacije: osebno v tajništvu
bolnišnice ali po pošti ob predhodni predlo-
žitvi potrdila o plačilu razpisne dokumenta-
cije, faks 03/56-26-122.

Dodatne informacije samo pisno na isti
naslov oziroma faks.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka
za predložitev ponudb, vsak delavnik, ki je
od ponedeljka do petka med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (vrednost že
vsebuje DDV), negotovinsko na podračun
pri UJP 01100-6030279252, s pripisom
“JN – živila in material za prehrano“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 21. 10. 2003
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Trbovlje, Ru-
darska cesta 9, 1420 Trbovlje (tajništvo, če
je predložitev osebna).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 10. 2003 ob 12. uri na upravi
Splošne bolnišnice Trbovlje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menico v višini 300.000 SIT.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2003, predviden datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 6. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
vrednost skupine oziroma podskupine ob
ustrezni kvaliteti posameznih artiklov v njej.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sukcesivna dobava v obdobju enega
leta, pred dvigom razpisne dokumentacije
je možen ogled le-te.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 33-10/4 Ob-102007
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Tr-

bovlje.

2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,
1420 Trbovlje.

3. (a) Vrsta in količina blaga: čistilna
sredstva, material za osebno higieno,
PE material in tekstilni izdelki.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponud-
be za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo za
posamezno skupino (sklop), podskupino
(podsklop), vendar mora ta obsegati vse
vrste blaga, ki so v teh skupini ali podsku-
pini:

A) čistilna sredstva:
1 – čistilna sredstva,
2 – pripomočki za čiščenje,
3 – ostali pripomočki,
4 – ostali material;
B) material za osebno higieno:
1 – material za osebno higieno,
2 – papirnati izdelki;
C) PE material;
D) tekstilni i izdelki:
1 – delovna obleka,
2 – bolniško perilo.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Tr-

bovlje.
5. Datum začetka in predvideni datum

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

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska
cesta 9, 1420 Trbovlje, tajništvo. Dvig raz-
pisne dokumentacije: osebno v tajništvu bol-
nišnice ali po pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 03/56-26-122.

Dodatne informacije samo pisno na isti
naslov oziroma faks.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev ponudb, vsak delavnik, ki
je od ponedeljka do petka med 11. in
13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (vrednost že
vsebuje DDV), negotovinsko na podračun
pri UJP 01100-6030279252, s pripisom
“JN – čistilna sredstva, material za osebno
higieno, PE material in tekstilni izdelki“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 22. 10. 2003
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Trbovlje, Ru-
darska cesta 9, 1420 Trbovlje (tajništvo, če
je predložitev osebna).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 10. 2003 ob 12. uri na upravi
Splošne bolnišnice Trbovlje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menico v višini 300.000 SIT.

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

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

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

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2003, predviden datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 7. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
vrednost skupine oziroma podskupine ob
ustrezni kvaliteti posameznih artiklov v njej.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sukcesivna dobava v obdobju enega
leta, pred dvigom razpisne dokumentacije
je možen ogled le-te.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Ob-102025
1. Naročnik: Osnovna šola Danile Ku-

mar, Godeževa 11, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Da-

nile Kumar, Godeževa 11, 1000 Ljubljana,
tel. 01/565-57-05, 565-57-07, faks
01/568-41-05, elektronski naslov: gro-
up2.osdk@guest.arnes.si.

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

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

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

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Danile

Kumar, Godeževa 11, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2004 do 31. 12. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Danile Kumar, Godeževa 11, 1000 Ljublja-
na – pri vodji prehrane Dragice Obranovič,
kjer ponudniki dobijo tudi dodatna pojasnila
in informacije, tel. 01/565-57-05, faks
01/568-41-05, vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 13. 10.
2003, razpisno dokumentacijo pa lahko
ponudniki dvignejo pri vodji prehrane Dra-
gici Obranovič od dneva objave javnega
razpisa dalje vsak delovni dan od 10. do
12. ure do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 20% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na TRR račun
šole št. 01261-6030662176.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 10. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Danile Kumar,
Godeževa 11, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 10. 2003 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Danile Kumar, Godeževa 11,
1000 Ljubljana.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo živil se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in sa-
mostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih in kot je še
posebej določeno v pogojih iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 11. 2003.

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 12. 9. 2003.
Osnovna šola Danile Kumar,

Ljubljana

Št. 8 Ob-102050
1. Naročnik: Cankarjev dom, kulturni in

kongresni center.
2. Naslov naročnika: Cankarjev dom,

Prešernova 10, Ljubljana; telefaks
01/241-72-72; elektronski naslov: vin-
ko.severŽcd-cc.si; tel. 01/241-71-79.

3. (a) Vrsta in količina blaga: svetlo-
bna oprema: motorizirana svetila (6x
spot 575W, 6 x wash 575 W), klasična
svetila (12 x PC 2 kW, 20 x PC 1 kW),
računalniška miza za upravljanje luči,
motorizirani menjalci barvnih filtrov
12 x 12“, 5 x 15“, ventilator za meglo.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: predvidena je sprejemljivost ponudb in
oddaja po sklopih za en sklop, več sklopov
ali vse skupaj, in sicer po vseh osmih nave-
denih sklopih.

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

da.
6. Datum začetka in predvideni da-

tum zaključka ali trajanje dobave: decem-
ber 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: sedež na-
ročnika, pri Vinku Severju, telefaks
01/241-72-72; elektronski naslov: vin-
ko.severŽcd-cc.si; tel. 01/241-71-79.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 9. 2003
do 10. 10. 2003 vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 10. 2003, do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Cankarjev dom, Prešernova 10,
1000 Ljubljana. Ponudniki morajo predložiti
svojo ponudbo na naslov naročnika v zape-
čateni pisemski ovojnici z oznako “Ne odpi-
raj – ponudba za svetlobno opremo“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 10. 2003 ob 12. uri, sejna soba
naročnika v prvem nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
goji so navedeni v razpisni dokumentaciji
in so skladni z Navodilom v Ur. l. RS, št.
43/00.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: prora-
čunska sredstva.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 19. 1. 2004; 29. 10.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba; to je čim-
nižja cena za specificirano opremo, čimvi-
šja kakovost storitve, čimvišja kakovost po-
nujene opreme. Razmerje je 80, 10, 10.
Natančnejši opis je v razpisni dokumenta-
ciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Cankarjev dom

Št. 1/2003 Ob-102052
1. Naročnik: Lekarna Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 1,

5270 Ajdovščina, tel. 05/368-10-46, faks
05/368-93-21, e-pošta: lekarna2.ajd.@si-
ol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: izdela-
va, dobava in montaža nevtralne, te-
hnološke in pisarniške opreme za le-
karno v Ajdovščini, skupna vrednost
ca. 36,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: možne so tudi ponudbe za posa-
mezne sklope, in sicer: sklop 1: officina
in magistralna receptura, vrednost
ca. 18,000.000 SIT; sklop 2: pomožni pro-
stori, vrednost ca. 5,200.000 SIT; sklop
3: pisarniška oprema, vrednost
ca. 5,300.000 SIT; sklop 4: stoli, vrednost
ca. 1,500.000 SIT; sklop 5: sistemski pre-
dali, vrednost ca. 3,500.000 SIT; sklop 6:
tehnika, vrednost ca. 2,500.000 SIT.

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

variantne ponudbe so zaželjene in sprejem-
ljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek del
8. 11. 2003, zaključek del najkasneje v ro-
ku 75 dni od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Lekarna Aj-
dovščina, Cesta 5. maja 1, kontaktna ose-
ba Marija Bajc, tel. 05/368-93-20.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 14. ure, do 16. 10. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT za celoto (vse
sklope) in 5.000 SIT za posamezen sklop
na račun Lekarna Ajdovščina, Cesta 5. ma-
ja 1, TR št. 01201-6030274109.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 21. 10. 2003
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Lekarna Ajdovščina, Cesta 5.
maja 1, 5270 Ajdovščina, s pripisom “Po-
nudba, ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 10. 2003 ob 11. uri, na naslovu:
Lekarna Ajdovščina, Cesta 5. maja 1, Aj-
dovščina.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija za celovite ponudbe, katerih
vrednost presega 30 mio SIT, bianco me-
nica za celovite ponudbe, ki ne presegajo
30 mio SIT in za ponudbe po posameznih
sklopih, v višini 10% od ponudbene vred-
nosti del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60
dni od izstavitve računa, ki se izstavi takoj
po primopredaji, odpravi napak in pre-
vzemu vseh del oziroma posameznega
sklopa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba ali dogovor o skupnem nastopu, z
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navedbo nosilca, ki bo tudi pogodbeni par-
tner za izvedbo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna še najmanj 60 dni po datumu odpira-
nja ponudb, odločitev o sprejemu ponudbe
najkasneje 50 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudbe je ekonomsko naju-
godnejša ponudba z naslednjimi merili: ce-
na 60 točk, daljši plačilni rok 10 točk, refe-
rence 20 točk, garancijski roki 5 in po-ga-
rancijski servis 5 točk. Način točkovanja
ponudb je obrazložen v razpisni dokumen-
taciji.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Lekarna Ajdovščina

Ob-102056
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310

Izola, tel. 05/66-06-430, faks
05/66-06-305.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
in montaža operacijske mize z dodatki.

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

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

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dokumentaci-
ja se lahko zahteva v tajništvu, pri Biserki
Benedetti, v 3. nadstropju na naslovu na-
ročnika, dodatne informacije o razpisu do-
bijo zainteresirani samo pisno pri – Rudi
Benko, univ. dipl. ek., najkasneje pet dni
pred potekom roka za predložitev ponudb.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
od 12. 9. 2003 med 7. in 15. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 9.600 SIT (DDV vklju-
čen), plačilo virmansko na TR račun
01100-6030277118.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno
28. 10. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola, uprava – tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 10. 2003 ob 11. uri v sejni sobi v
I. nadstropju.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 28. 1. 2004; 15. 11.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, kvaliteta 30%. Podrobna uporaba me-
ril v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: okvirna vrednost naročila je
20,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Splošna bolnišnica Izola

Št. 569/03 Ob-102060
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: aparat za

hitro gensko analizo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: 1. sklop.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: november
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
cesta 14, 1000 Ljubljana, II. nadstropje –
(tajništvo), vsak delovni dan med 9. in
12. uro. Razpisna dokumentacija je na vo-
ljo do 21. 10. 2003, faks 01/522-27-64.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 10. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor, Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, II. nadstropje, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 10. 2003, ob 12. uri, v seminar-
ju 1 – 1. klet glavne stavbe Kliničnega cen-
tra Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, katera mora ve-
ljati do 24. 12. 2003.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 23. 12. 2003, novem-
ber 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
60%, strokovne zahteve – 40%.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 324/03 Ob-102061
1. Naročnik: Vrtec Hansa Christiana

Andersena, Rašiška ulica 7, 1000 Ljub-
ljana.

2. Naslov naročnika: Vrtec Hansa Chri-
stiana Andersena, Rašiška ulica 7, 1000
Ljubljana, tel. 01/510-43-35, 519-78-06,
faks 01/507-53-63.

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

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

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

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Vrtec Hansa Christiana

Andersena, Rašiška ulica 7, 1000 Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2004 do 31. 12. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Vrtec Han-
sa Christiana Andersena, Rašiška ulica 7,
1000 Ljubljana, v tajništvu vrtca, tel.
01/510-43-35, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure, ponudniki pa dobijo dodatna
pojasnila in informacije pri Branislavi Tan-
car oziroma v njeni odsotnosti pri Cirili Ba-
lažic na tel. 01/510-43-35, 519-78-06,
faks 01/507-53-63, vsak delovni dan od
10. do 12. ure
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 10. 2003,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu vrtca od dneva objave
javnega razpisa dalje vsak delovni dan od
10. do 12. ure, do dneva in ure, predvide-
ne za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 20% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na TRR račun
šole št. 01261-6030637538.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 10. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec Hansa Christiana Ander-
sena, Rašiška ulica 7, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 10. 2003, ob 10. uri, v prostorih
Vrtca Hansa Christiana Andersena, Rašiška
ulica 7, 1000 Ljubljana.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo živil se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in sa-
mostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih in kot je še
posebej določeno v pogojih iz razpisne do-
kumentacije

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 11. 2003.

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 12. 9. 2003.
Vrtec Hansa Christiana Andersena

Ljubljana

Št. 462-02/160-3/2003 Ob-102068
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije, Gene-
ralni carinski urad.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.

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

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: predvidena je oddaja naslednjih sklo-
pov: 01A – ekonomični osebni računalnik,
01B – standardni osebni računalnik; po-
nudba se lahko nanaša le na posamezen
sklop ali na oba sklopa.

4. Kraj dobave: dobava se bo izvršila v
skladišče naročnika v Ljubljani.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15 do 80
dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: sprejemna pi-
sarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00. Za-
interesirani ponudnik lahko dobi tehnične
informacije pri: Egon Milanič (tel.
01/478-39-66) in Marko Zavadlav (tel.
01/478-39-64), faks 01/478-39-00, osta-
le informacije pa pri: Irena Bera Kvasič (tel.
01/478-38-31) in Matej Skaza (tel.
01/478-39-28), faks 01/478-39-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
in od 12.30 do 15. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 10. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Carinska uprava Republike Slo-
venije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 10. 2003 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Ge-
neralni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če po-
nudba ponudnika presega 30 mio SIT, mo-
ra ponudnik svoji ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, če pa po-
nudba ne presega 30 milijonov SIT, ponud-
nik priloži svoji ponudbi lastno menico za
resnost ponudbe, z menično izjavo.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: odločitev o sprejemu
ponudbe bo sprejeta predvidoma do 31. 10.
2003, ponudba posameznega ponudnika
mora veljati do 16. 12. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za sklopa 01A in 01B so: cena (C), garan-

cijska doba (OD1), enotna tehnologija iste-
ga proizvajalca (OD2), priznanje napake na
LCD zaslonih (OD3). Ponudbe se bodo oce-
njevale po sklopih. Za vsak sklop v ponudbi
se bo izračunal količnik po naslednji formu-
li: K = C/(1+ OD1 + OD2 + OD3). Posa-
mezna merila bodo imela naslednjo najvišjo
možno težo: C (74%), OD1 (3%), OD2 (5%)
in OD3 (10%).

Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje na-
ročnika in ima najnižji količnik med ceno za
posamezen sklop in in drugimi merili, bo
izbran kot najugodnejši ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 9. 2003.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 16/26-03 Ob-102070
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, tel. 07/39-16-135, faks
07/33-21-095.

3. (a) Vrsta in količina blaga: splošno
prehrambeno blago:

– sklop 1: moke in kosmiči,
– sklop 2: olja,
– sklop 3: instantna živila in dodatki je-

dem,
– sklop 4: mešano prehrambeno blago,
– sklop 5: gazirane brezalkoholne pija-

če in mineralne vode,
– sklop 6: ledeni čaji,
– sklop 7: voda,
– sklop 8: začimbe,
– sklop 9: čaji, čajne mešanice in kava,
– sklop 10: sokovi in sirupi,
– sklop 11: sadne rezine in kašice,
– sklop 12: kaše,
– sklop 13: voda-baloni.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik mora ponuditi blago za: en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj. Ponu-
dnik mora za sklop, ki ga ponuja, ponuditi
vse artikle.

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

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 4. 11. 2003 za obdobje enega leta.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta
1, 8000 Novo mesto, nabavna služba: Ire-
na Kočevar, tel. 07/39-16-132; dodatne
informacije o naročilu: Marija Puhek, tel.
07/39-16-135.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dne odpiranja
ponudb. Ponudnik mora dokazilo o plačilu
razpisne dokumentacije poslati po faksu na
naslov naročnika.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, samo negoto-
vinsko na podračun pri Upravi RS za javna
plačila 01100-6030278379, sklic na števil-
ko 16/26-03.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 21. 10. 2003
do 9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 10. 2003 ob 10. uri, v sejni sobi
Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 90
dneh po izpolnitvi naročila o dobavi blaga.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: naročnik bo priznal
usposobljenost in sposobnost ponudnikom
na podlagi izpolnjevanja naslednjih po-
gojev:

1. da je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež za dejavnost v
katero sodi predmet javnega naročila;

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

3. da v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ponudnik ni bil pravnomočno kaz-
novan za kaznivo dejanje povezano z njego-
vim poslovanjem in mu ni bilo pravnomočno
prepovedano opravljati dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;

4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji;

5. da ima veljavna dovoljenja pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila;

6. da ima čiste prihodke iz prodaje, ena-
ke ali večje od vrednosti razpisanih vrst bla-
ga, ki ga ponuja, ter da v zadnjih šestih
mesecih pred izdajo dokazila o boniteti ni
imel blokiranega transakcijskega računa;

7. da nudi najmanj 90 dnevni plačilni rok;
8. da zagotavlja dobavo razpisanega bla-

ga v letnih količinah;
9. da zagotavlja skladnost ponujenega

blaga v skladu z Zakonom o zdravstveni
ustreznosti živil;

10. da bo predložil vzorce blaga, če bo
naročnik to zahteval;

11. da ima zagotovljeno kontrolo kako-
vosti blaga;

12. da zagotavlja dostavo blaga fco.
skladišče naročnika, razloženo v sklopu po-
nudbene cene;

13. da predloži menico za zavarovanje
resnosti ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 4 mesece od odpira-
nja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 70-336-193/03 Ob-102087
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Inštitut za rehabili-

tacijo, Center za poklicno rehabilitacijo,
Enota Maribor, Čufarjeva 5, 2000 Maribor,
tel. 02/480-58-50, faks 01/471-68-06,
e-mail: janez.vidmar@mail.ir-rs.si.

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

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

4. Kraj dobave: Maribor – Čufarjeva 5,
Počehova 12, Ljubljana – Linhartova 51,
Murska Sobota – Markišavska 20.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 12.
2003 do 30. 11. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Inštitut za re-
habilitacijo, Center za poklicno rehabilitaci-
jo, Enota Maribor, Čufarjeva 5, Maribor, do-
datne informacije mag. Janez Vidmar, prof.
def., tel. 02/480-58-50, razpisna doku-
mentacija se lahko zahteva osebno ali pi-
sno na naslovu naročnika.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je vklju-
čen), negotovinsko na TRR št.
01100-6030278088 pri Banki Slovenije,
Ljubljana, s pripisom razpisna dokumenta-
cija kurilno olje, s priložitvijo fotokopije potr-
dila o zavezancu za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: dne 22. oktobra
2003 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Center
za poklicno rehabilitacijo, Enota Maribor,
Čufarjeva 5, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 22. oktobra 2003 ob 12. uri v
prostorih Inštituta za rehabilitacijo, Center
za poklicno rehabilitacijo, Enota Maribor,
Čufarjeva 5, Maribor.

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

co menica v velikosti 10% razpisane vred-
nosti z menično izjavo in nalogom za
plačilo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je merilo.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2003, predvideni datum odloči-
tve o ponudbi je 30. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: popust
na ceno, plačilni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 9. 2003.

Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo

Št. 913-2/2003-003 Ob-102093
1. Naročnik: Agencija za telekomunika-

cije, radiodifuzijo in pošto RS.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 19a,

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

datne merilne in programske opreme za
nadzor radiofrekvenčnega spektra.

Opomba: naročnikov obstoječi Radij-
ski nadzorno-merilni sistem je oprem-
ljen v glavnem z opremo proizvajalca
Rohde&Schwarz iz ZRN. Merilni sprejemniki
so tipa ESVN in ESMB, krmilniki antenskih
rotatorjev so tipa HSRG, programska opre-
ma za nadzor radijskega spektra je ARGUS
v.4.4.7. Naročnik je pripravljen upoštevati po-
nudbe kateregakoli ponudnika, če ta zagoto-
vi kompatibilnost ponujene opreme z naroč-
nikovim obstoječim radijskim nadzornim si-
stemom.

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

3.1. 3x dobava programske opreme
ARGUS v.5. (3 nove licence), ali podobno,
pod pogojem, da je ponujena tudi program-
ska oprema iz naslednje točke 3.2.

3.2. 13x nadgradnja ali zamenjava pro-
gramske opreme ARGUS v.4.4.7. z ARGUS
v.5. ali podobnim (13 obstoječih licenc) pod
pogojem, da cena posamezne nadgrad-
nje/zamenjave ne presega 10% cene nove
licence iz točke 3.1.

Opomba: minimalna zahteva za program-
sko opremo iz točk 3.1. in 3.2. je, da omo-
goča obdelavo starih merilnih podatkov, pri-
dobljenih v ARGUS v.4.4.7.

3.3. 1x krmilnik antenskih rotatorjev za
3 osi, tip “HSRG v.06“, ali podobno, za
ARGUS v.4.4.7.,

3.4. 1x krmilnik antenskih rotatorjev za
2 osi, tip “HSRG v.44“, ali podobno, za
ARGUS v.4.4.7.,
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3.5. 2x merilni sprejemnik, tip “ESMB“,
ali podobno, za ARGUS v.4.4.7.,

3.6. 1x RDS-merilnik, tip “Databridge
RDS Decoder A10“, ali podobno, za
ARGUS v.4.4.7.

4. Kraj dobave: Kotnikova 19a, Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
predmet razpisa iz 3. točke je možno ponu-
diti v celoti ali v delih.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 21. 10.
2003, 3 meseci.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Andrej Lesko-
var, tel. 01/473-49-60, faks 432-80-36,
andrej.leskovar@atrp.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v vložišču naroč-
nika vsak delovni dan od 8. do 12. ure. Na
pisno željo ponudnika pošljemo razpisno
dokumentacijo po pošti ali po faksu. Dodat-
ne informacije dobi ponudnik na naslovu
naročnika na podlagi pisne zahteve, posla-
ne po pošti ali po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 0 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: torek, 21. 10.
2003, do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: kompletna ponudba s točnim na-
slovom ponudnika in z navedbo “Ne odpiraj -
ponudba za merilno opremo“ mora prispeti v
zapečatenem ovoju v vložišče naročnika na
naslovu Agencija za telekomunikacije, radio-
difuzijo in pošto RS, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: torek, 21. 10. 2003, ob 13. uri, Kot-
nikova 19a, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
plačilo v 60 dneh po dobavi in izstavitvi
računa.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: ni dodatnih
pogojev.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni, odločitev: do
30. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, dodatne ugodnosti. Izločilni fak-
tor: nekompatibilnost z naročnikovim obsto-
ječim sistemom.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico nabave
celote ali delov ali da ne izbere nobene
ponudbe.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Agencija za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto RS

Ob-102096
1. Naročnik: Italijanska samoupravna na-

rodna skupnost - Izola.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 76,

6310 Izola; tel. 05/641-50-31, faks
05/641-58-53.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pohištve-
na oprema.

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

4. Kraj dobave: Izola - Palača Manzioli.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 23. 11. 2003
- 30. 11. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Architecta
d.o.o., Piran; tel. 05/662-16-04, Zdenko
Ereš 040/511-561.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 22. 9. 2003 -
25. 9. 2003.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 10. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Italijanska samoupravna naro-
dna skupnost - Izola, Gregorčičeva 76,
6310 Izola.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 10. 2003, ob 12.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija 1,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni od izstavitve računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 11. 2003 - 25. 10.
2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Architecta d.o.o., Piran; tel.
05/662-16-04.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Italijanska samoupravna
narodna skupnost - Izola

Št. 2898/03 Ob-102142
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/23-04-000, te-
lefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
opreme za razvelek daljnovodnih vrvi in
optičnih kablov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudba mora biti celovita in mora vse-
bovati vso razpisano opremo.

4. Kraj dobave: dostava razpisane
opreme je na lokaciji naročnika Elektro
Ljubljana, d.d., nadzorništvo Domžale, Po-
drečje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne!

6. Datum začetka in predvideni da-
tum zaključka ali trajanje dobave: ponud-
nik mora ponuditi čimkrajši dobavni rok od
podpisa pogodbe. Predvideni rok dobave
opreme je največ 50 dni od podpisa po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kon-
taktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/23-04-320, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 16. oktobra
2003, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 6.000 SIT (vključno
z DDV) na transakcijski račun Elektro Ljub-
ljana, d.d. št. 06000-0076655034, sklic
na številko: 23003371-28-03, z obvezno
navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 16. oktobra 2003
do 10. ure, ponudbe oddane po tem roku
ne bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro Ljubljana, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska ce-
sta 56, 1516 Ljubljana.

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 28/03 –
Ponudba za dobavo opreme za razvlek da-
ljnovodnih vrvi in optičnih kablov – Ne odpi-
raj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 16. okto-
bra 2003 ob 11. uri v sejni sobi v VII. nad-
stropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slo-
venska c. 56 v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predloži-
ti podpisano in žigosano pooblastilo za za-
stopanje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 500.000 SIT.

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

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

– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, ki odraža zadnje stanje
ponudnika,

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

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni de-
lavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih de-
janj v zvezi s poslovanjem, ki odraža zad-
nje stanje,

– dokazilo/izjavo, da poslovanje ponud-
nika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v zad-
njih 5 letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslo-
vanjem, ali taka sodna ali upravna odloč-
ba, ki mu prepoveduje opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet naročila, ne starejše
od 30 dni,

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

– obrazec BON 1 za zadnje poslovno
leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vre-
dnost presega 50 mio SIT,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,

– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpi-
sni dokumentaciji),

– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v ga-
rancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpi-
sni dokumentaciji),

– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvo-
de in o ugotavljanju skladnosti, o posredo-
vanju tehničnih informacij, zagotovitvi garan-
cij in servisiranju,

– pisno izjavo ponudnika o usposoblje-
nosti in sposobnosti,

– pisno izjavo ponudnika o združljivosti
ponujene opreme,

– program izobraževanja naročnikovih
delavcev,

– pisno izjavo ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitev pogodbe,

– pisno izjavo ponudnika o nezavajajo-
čih podatkih,

– pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,

– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih –

posebnih pogojev, navedenih v razpisni do-
kumentaciji.

Kot veljavni bodo upoštevani le
dokumenti, ki bodo predloženi v originalu
ali kot fotokopije ter ustrezno žigosani in
podpisani. Naročnik si vzame pravico, da
po lastni presoji naknadno preveri
verodostojnost fotokopiranih dokumentov
izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo
sklepa o oddaji naročila izbranemu ponud-
niku. Za izhodišče določitve starosti
dokumentov se upošteva datum odpiranja
ponudb.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
110 dni od datuma odpiranja ponudb; pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudb
je 50 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (90%

delež),
– rok dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 10. oktobra 2003.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 15. septembra 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 30-03 Ob-102277
1. Naročnik: Zavod za gozdove Sloveni-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: informa-
cijska oprema.

Sklop 1: osebni računalniki – 80 kosov.
Sklop 2: tiskalniki za pisarniško delo –

33 kosov.
Sklop 3: digitalni projektor – 3 kosi.
Podrobnejši opis blaga je razviden iz raz-

pisne dokumentacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki lahko podajo ponudbo za en
sklop, dva ali vse sklope.

4. Kraj dobave: centralna enota in ob-
močne enote naročnika, seznam predvide-
nih lokacij je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava 20
dni po sklenitvi pogodbe.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 2.000 SIT z upoštevanim 20%
DDV. Znesek se nakaže na podračun
01100-6030234244 pri Upravi za javna
plačila, Urad Ljubljana, z označbo
101-939. Ponudnik, ki zahteva dvig razpi-

sne dokumentacije, mora predložiti potrdi-
lo o plačilu in posredovati naslednje po-
datke: naziv, naslov in davčno številko (če
je davčni zavezanec).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 10. 2003 do
8.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ZGS, Večna pot 2, 1000 Ljub-
ljana, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 10. 2003, ob 9. uri v sejni sobi
ZGS, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo v
višini in z veljavnostjo, razvidno iz razpisne
dokumentacije. Ostala finančna zavarova-
nja – po razpisni dokumentaciji.

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

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

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

– ponudnik predloži: pravne osebe:
BON 1 in BON-2 skupaj, izdanih v letu
2003 in BON-1/P, izdanega v letu 2003.
Predloži se izjava poslovne banke o prome-
tu in povprečnem stanju sredstev na tran-
sakcijskem računu ponudnika v zadnjem tri-
mesečju; fizične osebe (samostojni podjet-
nik posameznik): potrdilo banke o stanju na
transakcijskem računu, za zadnje tri obra-
čunsko zaključene mesece pred odpira-
njem ponudb in davčno napoved za prete-
klo leto, potrjeno s strani pristojne izposta-
ve Davčnega urada RS, vključno z bilanco
stanja za preteklo leto,

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

– ponujeni dobavni rok: najkasneje 20
dni po pisnem pozivu naročnika,

– ponujena dobava: fco centralna enota
in območne enote naročnika,

– ponujeno blago mora ustrezati najmanj
zahtevam naročnika, navedenim v razpisni
dokumentaciji,

– oprema mora imeti 36 mesečni garan-
cijski rok,

– ponudnik mora ponuditi odzivni čas za
popravilo največ 1 dan,

– ponudnik mora ponuditi popravilo bla-
ga največ v roku 3 dni od obvestila naročni-
ka na mestu, kjer se oprema nahaja,

– ustrezen certifikat proizvajalca opera-
cijskih sistemov za celoten sistem, kot je
navedeno v tehničnih zahtevah – po razpi-
sni dokumentaciji,

– ponudnik mora predložiti vsa dokazila,
zahtevana v razpisni dokumentaciji,

– ostalo po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpi-
ranja ponudb, naročnik bo sprejel odločitev
o ponudbi predvidoma v roku 14 dni po
odpiranju ponudb.
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15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje,
podrobnejši opis in merila za ovrednotenje
sta razvidna iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 9. 2003.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 3531-22/2002-43 Ob-102295
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za zdravje RS.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-6976, faks
01/478-69-58, e-mail: marusa.biz-
jak@gov.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: doba-
va in montaža splošne medicinske
opreme.

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

(c) Ocenjena vrednost naročila:
7,100.000 SIT (brez DDV).

4. Kraj dobave: Ljubljana, Poljanski na-
sip 58, 1000 Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
so nesprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: konec okto-
bra do 15. novembra 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
zdravje, oddelek za investicije, Štefanova
5, 1000 Ljubljana, po pošti in po faksu št.
01/478-69-58.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 19. 9. 2003
do 13. 10. 2003, in sicer vsak delovni dan
med 9. uro in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne doku-
mentacije - 5.000 SIT, transakcijski račun
01100-6300109972, sklic na št.
1827111-7141998-22900003.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 10. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za zdravje (vloži-
šče), Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v zaprti
ovojnici, z dobro vidno oznako “Ne odpiraj -
ponudba za javni razpis, Poljanski nasip 58/
oprema“, na hrbtni strani mora biti naslov
ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 10. 2003 ob 13. uri v srednji
sejni sobi Ministrstva za zdravje, Štefanova
5, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): en ponudnik
lahko nastopa tudi s podizvajalci ali z dve-
ma ali več partnerji v skupnem poslu z ob-
vezno solidarno odgovornostjo vseh sode-
lujočih od katerih pa je samo eden poslovo-
deči.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. člena zakona
o javnih naročilih: izpolnjevanje pogojev po
41. do 43. člena ZJN-1 in zahtev po razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena. Najnižja cena pomeni, da je edi-
no merilo le cena ob izpolnjevanju vseh
zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji. Ker uporabljamo to merilo,
naročnik po sklenitvi pogodbe izvajalcu ne
bo priznal naknadno povišanje cen.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: druge podrobnosti so opredeljene v
razpisni dokumentaciji. Naročnik bo dajal
informacije na osnovi pisnih vprašanj, ki mo-
rajo prispeti do pet dni pred iztekom roka
za predložitev ponudb na njegov naslov; Mi-
nistrstvo za zdravje, oddelek za investicije,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Ministrstvo za zdravje

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

gradnje po odprtem postopku

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

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 110-1/03 Ob-102082
V Uradnem listu RS, št. 80-81 z dne

18. 8. 2003 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za “Zamenjava obstoječih sa-
nitarnih objektov z novima na počivališču
Lipce I in II“ (Ob-100291).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 1. 10. 2003 do 8.30. Odpiranje
ponudb bo dne 1. 10. 2003 ob 9. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nes-
premenjen.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 3/2003 Ob-101930
1. Naročnik: Študentski domovi v Ljub-

ljani.
2. Naslov naročnika: Študentski do-

movi v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, 1000
Ljubljana, tel. 01/242-10-05, faks
01/242-10-10.

3. (a) Opis in obseg gradnje: vzdrže-
valna dela na obstoječih elektro instala-
cijah v študentskem domu Akademski
kolegij, Vilharjeva 13, Ljubljana, izvedba
po sistemu ključ v roke s fiksno ceno.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo oddal najugodnej-
šemu ponudniku celotno javno naročilo.

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

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

ponudnik lahko ponudi le variante, predvi-
dene s projektno ali z razpisno dokumenta-
cijo.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek ta-
koj po podpisu pogodbe in uvedbi izbrane-
ga izvajalca v delo, zaključek je v roku me-
seca dni po uvedbi izvajalca v delo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Proplus d.o.o.,
2000 Maribor, Strma ul. 8, tajništvo; dodat-
ne informacije: Andreja Kasper, tel.
02/250-41-18, faks 02/250-41-35.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 7.000 SIT, na TRR
Proplus d.o.o., Maribor, pri NKBM, št.
04515-0000334091, pred dvigom razpi-
sne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 15. 10. 2003
do 11. ure (prispetje).

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Študentski domovi v Ljublja-
ni, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana,
tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 15. 10. 2003 ob 12. uri, Štu-
dentski domovi v Ljubljani, Cesta 27. aprila
31, 1000 Ljubljana, sejna soba – dom III/2
(Rožna dolina).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, v višini
10% vrednosti, z veljavnostjo do izročitve
bančne garancije za dobro izvedbo del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na
osnovi računa z zamikom 30 dni od uradne-
ga prejetja potrjenega računa.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. Zakona o javnih
naročilih: ponudnik je lahko vsaka pravna
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ali fizična oseba, ki je registrirana za de-
javnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja.

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, predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe je do 30. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 9. 2003.

Študentski domovi v Ljubljani

Št. 04/03 Ob-101998
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

nje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta

37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00, faks
03/896-11-27.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
vodovoda Šmartno–Selo I. faza in kana-
lizacije na Šmarski cesti.

(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: območje Šmarške ce-
ste in ceste na Selo v Velenju.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 10. 11. 2003
do 30. 3. 2003.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo za 16.000 SIT + 20% DDV
– virmansko nakazilo na TR št.
13426-0012997108 – sklic na št. 161.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 10. 2003 do
9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 10. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., Ko-
roška cesta 37b, 3320 Velenje.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Št. 35205-0008/2003-232 Ob-102010
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Ba-

zoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
05/714-13-61, telefaks 05/714-12-84.

2. Naslov naročnika: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, tel. 05/714-13-61, telefaks
05/714-12-84.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
fekalne sekundarne kanalizacije v na-
selju Jasen.

(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: izdelava pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe del: naselje Jasen, Ob-
čina Ilirska Bistrica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijo.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 3 mesece.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, soba II/10,
kontaktna oseba je Stanko Škrab, tel.
05/714-13-61, telefaks 05/714-12-84,
elektronski naslov: stanko.skrab@ilir-
ska-bistrica.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 24. 9. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na TR št. 01238-0100016470,
odprtega pri Upravi za javne prihodke Po-
stojna, namen nakazila: za razpisno doku-
mentacijo – gradnja kanalizacije v naselju
Jasen.

8. (a) datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 10. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ilirska Bistrica, Bazovi-
ška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica; tajni-
štvo urada župana, soba II/3.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
21. 10. 2003 ob 10. uri na naslovu: Obči-
na Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica; urad župana – sejna
soba I/1.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 2,500.000 SIT in veljavnostjo 90
dni od odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
čin plačevanja z roki je določen v pogodbi,
kot obvezni vsebini razpisne dokumenta-
cije.

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 raz-
pisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni. Okvirni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je 30. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnejšega ponudnika je naj-
nižja ponudbena cena in reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
12. 9. 2003.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 35201-06/03 Ob-102020
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih kne-

zov 9, 3000 Celje, tel. 03/42-65-800, faks
03/42-65-802, e-mail: komunalna direkci-
ja@celje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: most
čez reko Hudinjo na Bežigrajski cesti v
Celju.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik predvideva oddajo na-
ročila za vse skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: naročilo za-
jema izdelavo projekta za izvedbo (PZI),
geodetskega posnetka in projekta izvede-
nih del.

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

končanja ali čas izvedbe: pričetek del
predvidoma do 5. 12. 2003, rok dokonča-
nja 90 koledarskih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27, 3000 Celje, Brane
Gabrijan, gr. inž.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 9. 2003
do 17. 10. 2003.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 12.000 SIT (z
DDV), na transakcijski račun Mestne obči-
ne Celje, Komunalna direkcija, št.
01211-0100002855 – MOC proračun,
sklic: 28 75108-7141009-80000503.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 10. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Celje, Komu-
nalna direkcija, Prešernova 27, tajništvo/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 10. 2003 ob 9. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 90 dni po prejemu listine, ki je
podlaga za izplačilo.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pozitivno poročilo po-
oblaščenega revizorja po: “Odredba o fi-
nančnem poslovanju proračunskih upora-
bnikov“ (Uradni list RS, št. 64/01).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
100 dni od dneva odpiranja ponudb, datum
določitve o sprejemu ponudbe je 18 dni od
odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
100%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija

Ob-102058
1. Naročnik: Komunalno stanovanjsko

podjetje Brežice d.d.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih bor-

cev 9, 8250 Brežice, faks 07/49-92-135,
tel. 07/49-92-126.

3. (a) Opis in obseg gradnje: priklju-
čitev kanalizacije Gospodarske cone
Slovenska vas na ČN Obrežje.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekt je že
izdelan.

4. Kraj izvedbe: Občina Brežice, KS
Jesenice na Dolenjskem.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe so sprejemljive pod pogoji,
ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni
začetek del je november 2003, čas konča-
nja del 31. 12. 2003.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: za-
interesirani ponudniki pisno ali telefonsko
naročijo razpisno dokumentacijo na naslo-
vu: GEMIS d.o.o., Cesta prvih borcev 11,
8250 Brežice, tel. 07/49-66-551, faks
07/49-64-590 in dvignejo najpozneje v
dveh dneh od dneva naročila.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati do zaključno z
dne 7. 10. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ponudniki morajo
pred naročilom razpisne dokumentacije
nakazati 21.600 SIT na transakcijski račun
pri NLB d.d. št. 02373-0012680255
GEMIS d.o.o., kot plačilo razpisne doku-
mentacije.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 9.30, dne 14. 10
2003.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunalno stanovanjsko podje-
tje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9,
8250 Brežice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v torek, dne
14. 10. 2003, ob 11. uri, na naslovu: Ko-
munalno stanovanjsko podjetje Brežice
d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačevanja so razvidni v raz-
pisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): skupina ponudnikov mora prevze-
ti pravno obliko, skladno z ZJN.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN:
skladno z ZJN in zahtevami razpisne doku-
mentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
30%, reference ponudnika pri podobnih de-
lih 20%, strokovna usposobljenost ponud-
nika; kadri, oprema 10%, reference vodil-
nega kadra pri podobnih delih 10%, izkuš-
nje naročnika s ponudnikom 10%, delež
opravljenih del z lastno operativo in lastnimi
kadri 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ostale informacije so razvidne iz raz-
pisne dokumentacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Komunalno stanovanjsko podjetje
Brežice d.d.

Št. 3526 Ob-102086
1. Naročnik: Občina Žalec in Javne na-

prave d.o.o.
2. Naslov naročnika: Občina Žalec, Ul.

Savinjske čete 5, 3310 Žalec, tel.
03/713-64-00, faks 03/713-64-64; Javne
naprave, javno podjetje d.o.o. Teharska c.
49, 3000 Celje; tel. 03/425-64-00, faks
03/425-64-12.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
nadstrešnice nad zbirnim centrom v
Žalcu.

(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: Vrbje (na območju Su-
rovine Žalec).

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

končanja ali čas izvedbe: predvideni čas
izvedbe je 30 delovnih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javne napra-
ve, javno podjetje d.o.o. Teharska c. 49,
Celje, Meta Širca ali Marjana Jerman (tel.
03/425-64-00, faks 03/425-64-12).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure, do 16. 10. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT vključ-
no z DDV je potrebno nakazati na transak-
cijski račun Javnih naprav, d.o.o. Teharska
c. 49, 3000 Celje, št. 06000-0141787818
pri Banki Celje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 10. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javne naprave, javno podjetje
d.o.o., Teharska c. 49, 3000 Celje (Širca
Meta).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 10. 2003, ob 11.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v znesku
5% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do
30. 1. 2004.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po-
nudbena cena je fiksna, avansi niso možni,
račun je plačljiv v roku 60 dni po mesečnih
situacijah na osnovi opravljenega dela.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati najmanj do 30. 1. 2004, predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
20. 11. 2003.
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15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: morebitne druge informacije o naro-
čilu dobijo ponudniki na naslovu: Javne na-
prave (Meta Širca, Marjana Jerman, tel.
03/425-64-00).

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 9. 2003.

Občina Žalec in
Javne naprave d.o.o.

Št. 353-35/02 Ob-102106
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 – II. 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 do-

končanja ali čas izvedbe: 11. 11. 2003,
dokončanje 11. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Metli-
ka, 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 dokumenta-
cije 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 potre-
bno predložiti ponudbo: najkasneje do
28. 10. 2003 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg 24,
8330 Metlika. Ponudba mora biti označena
z: “Ne odpiraj – Ponudba za kanalizacijo
Podzemelj – II. faza“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
28. 10. 2003 ob 12. uri, v pisarni Občine
Metlika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti (z DDV) in veljav-
nostjo 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
ostalo v razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik bo plačeval izvršena dela v roku 60
dni od prejema računa, ki je izdan na podla-
gi potrjene situacije, ostalo v razpisni doku-
mentaciji.

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

Zakona o javnih naročilih): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom,
ostalo v razpisni dokumentaciji.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili pogo-
jev 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, pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponud-
be je 31. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 90%,
– reference 10%.
Podrobneje v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 15. 9. 2003.
Občina Metlika

Št. 40306-2-124/03 Ob-102112
1. Naročnik: Občina Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 4,

1420 Trbovlje, faks 03/56-27-986,
e-mail: obcina.trbovlje@siol.com, tel.
03/56-34-800.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja pretočnega bazena meteornih voda
(PBMV) sistema D-Njiva v Trbovljah.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo izbral izvajalca za
celoten obseg del.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek: november 2003, rok dokončanja:
december 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Trbov-
lje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Oddelek za
okolje, prostor in ekologijo, gospodarske
javne službe in občinsko premoženje, Slavi
Dedič in Mirko Zidar.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: zanjo je potrebno pla-
čati 15.000 SIT na transakcijski račun na-
ročnika št. 01329-01000-18122 – UJP
Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje do 14. 10. 2003
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4,
1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v torek, 14. 10.

2003 ob 12. uri, v mali sejni sobi Občine
Trbovlje, 2. nadstropje, Mestni trg 4.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pla-
čilo za izvedena dela bo realizirano v letu
2004.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): kolikor predloži
ponudbo skupina izvajalcev mora le-ta do-
staviti pravni akt o skupni izvedbi naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti vsaj 60 dni od dneva oddaje ponudbe,
predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je 28. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 90%,
– finančna usposobljenost 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 12. 9. 2003.
Občina Trbovlje

Št. 3/03 Ob-102113
1. Naročnik: Snaga Javno podjetje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,

1104 Ljubljana, telefaks 01/477-96-98, tel.
01/477-96-00.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
prvega dela predobremenitve na obmo-
čju 3. faze gradnje IV. in V. odlagalnega
polja na odlagališču nenevarnih odpad-
kov Barje v Ljubljani – drenažna plast in
del kompenzacijske plasti.

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

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od novembra
2003 do januarja 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, Služba
za investicije in vzdrževanje, soba 100 –
101, I. nadstropje, dodatne informacije da-
je vodja izvedbe javnih naročil, Ivan Erkla-
vec, univ. dipl. inž.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 16. 10.
2003, od ponedeljka do petka med 8. in
10. uro.
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(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na tran-
sakcijski račun pri NLB, d.d., št.
02924-0020286671 oziroma na blagajni
Snaga, Povšetova ulica 6, Ljubljana, med
8. in 9.30 in med 10. in 13. uro, s pripi-
som “Drenažna plast in del kompenzacij-
ske plasti 3. faze – JR G 3/03“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 10. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, tajniš-
tvo, soba 118, I. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 10. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
št. 200 v II. nadstropju na Povšetovi ulici 6
v Ljubljani.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe 90 ko-
ledarskih dni od 16. 10. 2003 dalje, pred-
videni datum odločitve 24. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena največ 90 točk,
– rok izvedbe največ 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 15. 9. 2003.
Snaga d.o.o., Ljubljana

Ob-102116
1. Naročnik: Občina Vipava.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 15,

5271 Vipava.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nadome-

stna gradnja “Vrhpoljski blok“ – gradbe-
na, obrtniška in inštalacijska dela.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni –
gradnjo se oddaja po načelu (funkcionalni
ključ v roke).

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

4. Kraj izvedbe: Vipava, ob Beli.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 10. 11. 2003,
10. september 2004.

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

va, Glavni trg 15, 5271 Vipava, Občinska
uprava, tajnik Jože Papež.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od prvega dne
po tej objavi do 10 dni po objavi, od 8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, plačati na
transakcijski račun Občine Vipava
01336-0100014675 pri Banki Slovenije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 10. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Vipava, Glavni trg 15,
5271 Vipava, v zaprti ovojnici, z dobro vi-
dno oznako: “Ne odpiraj – Ponudba za jav-
ni razpis, Nadomestna gradnja “Vrhpoljski
blok“ v Vipavi“. Na hrbtni strani mora biti
naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 10. 2003, ob 13. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ocenjene vredno-
sti javnega naročila.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): posamezen
ponudnik lahko nastopa tudi s podizvajalci
ali z dvema ali več partnerji v skupnem po-
slu z obvezno solidarno odgovornostjo vseh
sodelujočih, od katerih pa je samo eden
poslovodeči.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. decembra 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: so raz-
vidna iz razpisnih pogojev.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: druge podrobnosti so opredeljene v
razpisni dokumentaciji. Naročnik bo dajal
informacije na podlagi pisnih vprašanj, ki
morajo prispeti najkasneje pet dni pred po-
tekom roka za oddajo ponudb na njegov
naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 9. 2003.

Občina Vipava

Št. 45/19 Ob-102139
1. Naročnik: Komunala Koper d.o.o.-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: preuredi-
tev prostorov poslovne stavbe Komuna-
le Koper (gradbena dela, strojno in elek-
tro instalacijska dela).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost

ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena.

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

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Koper
– Ulica 15. maja 4.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Ko-
munala Koper, Ul. 15. maja 4, Koper,
Služba za razvoj in investicije, Rojc Robert,
tel. 05/66-33-763 ali 05/66-33-700; mob.
051/313-961.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
od 23. 9. 2002 dalje, med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumen-
tacije znašajo 36.000 SIT (z upoštevanim
DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo na
blagajni Komunale Koper ali na transakcij-
ski račun št. 10100-0034659356 pri Ban-
ki Koper d.d. z navedbo predmeta naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 16. 10. 2003, do 12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 10.
2003, ob 13. uri, v sejni sobi na sedežu
podjetja Komunale Koper d.o.o., Ul. 15.
maja 4, Koper.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 2,000.000 SIT.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od odpiranja ponudb (oziroma do
16. 12. 2003), predvideni datum odločitve
je 31. 10. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 9. 2003.

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

Št. 404-01-191/2003 Ob-102141
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana, Urad za investicije, tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
Srednje biotehniške šole Kranj po siste-
mu ključ v roke s fiksno ceno in pridobi-
tvijo uporabnega dovoljenja.

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

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe – dokončanje predvido-
ma 30. 6. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Domplan d.d.,
Bleiweisova 14, 4000 Kranj, Janez Fajfar,
univ. dipl. inž. gr., tel. 04/206-87-81, faks
04/206-87-01.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
naprej, od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 35.000 SIT, plačilo na transakcij-
ski račun št. 07000-0000552311 pri Go-
renjski banki, pred dvigom razpisne doku-
mentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: (datum prispetja)
16. 10. 2003, do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vloži-
šče – soba št. 201.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 10. 2003, ob 9. uri v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Urad za investicije, Trubarjeva 3/V, Ljublja-
na, sejna soba št. 40.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačeval izvršena dela na osnovi za-
časnih mesečnih situacij, z zamikom 60 dni
od uradnega prejetja potrjene situacije.

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 dolo-
čili pogojev iz razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe – oktober 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. št. 65 z
dne 4. 7. 2003, Ob-97178.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 9. 2003.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Št. 2828/03 Ob-102143
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/23-04-000,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.

(a) Opis in obseg gradnje: obnova RTP
110/20 kV Grosuplje – montažna dela
(skladno s popisom del s količinami v razpi-
sni dokumentaciji).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba mora obsegati izved-
bo vseh montažnih del, delne ponudbe ni-
so dovoljene.

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

4. Kraj izvedbe: RTP Grosuplje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
ponuditi čimkrajši rok izvedbe od podpisa
pogodbe. Najdaljši izvedbeni rok je 10 me-
secev. Začetek del je predviden v januarju
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kon-
taktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/23-04-320, soba št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, 1516 Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 16. oktobra
2003, in sicer vsak delovni dan od 8. do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na transakcijski račun Elektro
Ljubljana, d.d. št. 06000-0076655034,
sklic na številko: 23003371-29-03, z ob-
vezno navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 16. oktobra 2003
do 10. ure, ponudbe oddane po tem roku
ne bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,

d.d., Služba za javna naročila in nabavo,
Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis št. JN 29/03 –
Ponudba za obnovo RTP 110/20 kV
Grosuplje – montažna dela – Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. oktobra
2003, ob 13. uri, v sejni sobi družbe Elektro
Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56/VII v
Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 500.000 SIT.

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

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

redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, oziroma samostojni
podjetnik priglasitveni list DURS-a, ki odraža
zadnje stanje,

K obrtno dovoljenje pristojne Obrtne
zbornice, kjer ima ponudnik ali podizvajalec
svoj sedež, za opravljanje dejavnosti, ki
ustreza javnemu naročilu – izvajanje
elektromontažnih del,

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

dokazilo/izjavo, da poslovanje ponud-
nika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v
zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali taka sodna ali upravna
odločba, ki mu prepoveduje opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, ne
starejše od 30 dni,

· dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ki odraža zadnje
stanje,

dokazilo o poravnanih davkih,
prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v
skladu s predpisi RS, ne starejše od 30
dni,

BON-1 za zadnje poslovno leto po-
nudnika, ne starejši od 30 dni, oziroma za
samostojnega podjetnika odločbo o
davčni odmeri za zadnje poslovno leto
(alternativno: BON-1/SP) in potrdilo
poslovne banke o podjetnikovi solvent-
nosti, ne starejši od 30 dni,

neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
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reviziji in njegova ponudbena vrednost,
oziroma pri podizvajalcu vrednost del tega
podizvajalca, presega 50 mio SIT,

· bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 500.000 mio SIT,

· pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti (po predloženem
vzorcu v razpisni dokumentaciji),

· pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),

· pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o
posredovanju tehničnih informacij in
zagotovitvi garancij,

· pisno izjavo ponudnika, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,

· pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,

· pisno izjavo ponudnika o sprejemu
pogojev razpisa,

· pogodbo s podizvajalcem, oziroma
pogodbo o skupnem nastopanju, če po-
nudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalcem ali v obliki poslovnega
sodelovanja,

· pisne izjave vseh v svoji ponudbi
navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik
pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle poslovne obveznosti do njih, ne
starejše od 30 dni,

· pisno izjavo ponudnika o usposoblje-
nosti in sposobnosti,

K dokazilo – referenčno potrdilo, da je
ponudnik ali njegov podizvajalec v
preteklem 10 letnem obdobju izvajal
elektromontažna dela na vsaj enem objektu
za elektrogospodarsko podjetje v obsegu
in izvedbi kot je predmet razpisa,

· potrjen vzorec pogodbe,
· dokazila glede drugih – posebnih

pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.

Dokumenti pod oznako  morajo biti
predloženi tudi za eventualnega
podizvajalca, dokumenti pod oznako K
veljajo kumulativno za ponudnika in
eventualnega podizvajalca (skupno
izpolnjevanje pogojev!).

Kot veljavni bodo upoštevani le
dokumenti, ki bodo predloženi v originalu
ali kot fotokopije ter ustrezno žigosani in
podpisani. Naročnik si vzame pravico, da
po lastni presoji naknadno preveri
verodostojnost fotokopiranih dokumentov
izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo
sklepa o oddaji naročila izbranemu ponud-
niku. Za izhodišče določitve starosti
dokumentov se upošteva datum odpiranja
ponudb.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
110 dni od datuma odpiranja ponudb, pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudb
je 50 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (82%

delež),

– dosedanje izkušnje ponudnika,
oziroma dejanskega izvajalca pri izvajanju
elektromontažnih del na 110 kV in SN
objektih (11% delež),

– rok plačila (5% delež),
– garancijski rok (2% delež).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni
dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le
pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo
naročniku posredovane do 10. oktobra
2003.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 15. septembra 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 852/2003 Ob-102144
1. Naročnik: Občina Grad.
2. Naslov naročnika: Grad 172, 9264

Grad, tel. 02/551-88-87, faks
02/551-88-86, e-mail: obcina.grad@si-
ol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija občinske zgradbe.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in spremenljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projektna do-
kumentacija je izdelana.

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

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

končanja ali čas izvedbe: oktober 2003 –
november 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Grad,
Grad 172, 9264 Grad, kontaktna oseba
Lidija Krpič, tel. 02/551-88-84, faks
02/551-88-86.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, od dneva objave javnega
razpisa.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo v višini 20.000 SIT naj
ponudniki poravnajo na TRR:
01358-0100012433.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 10. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občinska uprava občine Grad,
Grad 172, 9264 Grad. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene s pripisom “Po-
nudba – ne odpiraj“, z navedbo predmeta
javnega naročila. Na kuverti mora biti po-
poln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
20. 10. 2003 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Grad.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v skladu
z razpisno dokumentacijo.

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

malni rok plačila je 60 dni od dneva potrdi-
tve obračunske situacije s strani nadzornika
gradnje.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe ne
sme biti krajša od 60 dni od dneva odpira-
nja ponudb. Naročnik bo odločitev sprejel
predvidoma v 15 dneh po javnem odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije o javnem naročilu na naslovu:
Občina Grad, Občinska uprava, Grad 172,
9264 Grad, pri Lidiji Krpič, tel.
02/551-88-84, vsak delovni dan med 8.
in 12. uro.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 9. 2003.

Občina Grad

Št. 351-03-2/01 Ob-102145
1. Naročnik: Občina Kidričevo.
2. Naslov naročnika: Borisa Kraigherja

25, 2325 Kidričevo, tel. 02/799-06-10,
faks 02/799-06-19, e-mail: obcina.kidrice-
vo.igor@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: poslovno
stanovanjski objekt v Kidričevem.

(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: Kidričevo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 30. 10. 2003
do 30. 6. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Ki-
dričevo, Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidri-
čevo, tajništvo, Egon Repnik, Igor Pre-
mužič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v obdobju od
25. 9. 2003 do 17. 10. 2003, vsak delav-
nik od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun
01245-0100017097.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 10. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Kidričevo, Borisa Kra-
igherja 25, 2325 Kidričevo.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 10. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Kidričevo.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z zakonom.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ocenjena vrednost naročila
272,000.000 SIT.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 71-72 z
dne 25. 7. 2003.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 9. 2003.

Občina Kidričevo

Ob-102148
1. Naročnik: Dom upokojencev Franc

Salamon Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Dom upokojencev

Franc Salamon, Kolonija 1. maja 21, 1420
Trbovlje, tel. 03/56-53-300.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na, obrtniška in instalacijska dela za po-
sodobitev fizioterapije s hidroterapijo.

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

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek del v oktobru 2003, rok dokončanja del
do 31. 12. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: IN-TACT,
d.o.o., C. 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob
Savi, kontaktna oseba Ludvik Fain, univ.
dipl. inž. arh., tel. 03/56-64-083 ali
041/650-806, faks 03/56-64-214.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 9. 2003
do 30. 9. 2003, od 8. do 12. ure po pred-
hodni najavi na telefon iz 7. (a) točke.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o nakazilu
10.000 SIT (+ DDV) na transakcijski račun
IN-TACT, d.o.o. št. 26338-0017831728 pri
Banki Zasavje, d.d. Trbovlje, s pripisom za
razpisno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje do 15. 10. 2003
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom upokojencev Franc Sala-
mon, Kolonija 1. maja 21, 1420 Trbovlje z
oznako “Ponudba – ne odpiraj Dom upoko-
jencev Franc Salamon“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
15. 10. 2003 ob 12. uri v prostorih Doma
upokojencev Franc Salamon, Kolonija 1.
maja 21, 1420 Trbovlje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in skli-
cevanje na merodajna določila v predpi-
sih: razvidno iz razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): ponudnik s podizvajalci, ki jih na-
vede v ponudbi ali skupina ponudnikov z
navedbo vodilnega partnerja, s predložitvijo
pravnega akta o skupni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora predloži-
ti dokumente v skladu z razpisno dokumen-
tacijo, ki jo dvigne pri naročniku. Reference
s področja visokih gradenj, v skladu z razpi-
sno dokumentacijo, izjavo banke glede ban-
čne garancije za dobro izvedbo pogodbe-
nih obveznosti in izjavo banke glede ban-
čne garancije za odpravo napak v garancij-
skem roku, ter ostali pogoji razvidni iz
razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna še 60 dni po odpiranju ponudb.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 30. 10. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 9. 2003.

Dom upokojencev Franc Salamon
Trbovlje

Št. 404-08-285/2003-2 Ob-102187
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: popravi-

lo strešne konstrukcije in zamenjava
strešne kritine na objektu Kadetnica v
Vojašnici generala Maistra v Mariboru.

(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: izdelava pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: Vojašnica generala Ma-
istra, Ramovševa 2, Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden čas
izvedbe del je 100 koledarskih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Služba za go-
spodarjenje z nepremičninami, Kardeljeva
ploščad 21, 1000 Ljubljana, Matjaž Šoba
(tel. 01/471-23-07).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo, po pred-
hodni najavi, pri Matjažu Šobi (tel.
01/471-23-07) od 25. 9. 2003, v času od
8. do 10. ure. Zastopniki ponudnikov mora-
jo pred dvigom razpisne dokumentacije ob-
vezno predati naročniku pooblastilo o za-
stopanju ponudnika.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je treba
predložiti najkasneje do dne 16. 10. 2003
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana, v sprejemno pisarno - vložišče,
tel. 01/471-23-89, faks 01/431-81-64. Za-
pečatene kuverte s ponudbo morajo biti ja-
sno označene z napisom: “Ne odpiraj –Po-
nudba MORS-826/03-ODP“ v levem spod-
njem vogalu in “komisija s področja J/N
gradbenih storitev“ v spodnjem desnem vo-
galu ovojnice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
16. 10. 2003 ob 13. uri na naslovu: MORS,
Služba za gospodarjenje z nepremičninami,
Kardeljeva ploščad 21, v sejni sobi št.
327/III.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glede
financiranja ni pogojev. Plačilo izvedenih del
bo izvedeno v 60 dneh po potrditvi meseč-
nih situacij.

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 JN, skladno z drugim od-
stavkom 47. člena ZJN-1, če nastopi skupi-
na ponudnikov v okviru ene ponudbe.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnikom bo prizna-
na sposobnost, kolikor izpolnjujejo splošne
zakonske pogoje za izvedbo javnega naro-
čila in imajo izkušnje in tehnične sposobno-
sti za izvedbo tovrstnih del določenih v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
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ljati do 10. 11. 2003; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 10. 11.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za ocenjevanje ponudb so ponudbena ce-
na (90%), rok izvedbe del (10%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije o JN na naslovu: MORS, Urad za
logistiko, Služba za gospodarjenje z nepre-
mičninami, Kardeljeva ploščad 21, 1000
Ljubljana, pri kontaktni osebi Matjažu Šobi;
telefon 01/471-23-07, od 19. 11. 2003, od
8. do 9. ure, oziroma po predhodnem tele-
fonskem dogovoru.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 9. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Št. 2/2003 Ob-102246
1. Naročnik: Občina Radovljica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta

19, 4240 Radovljica.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zbirni

center z zelenim odpadom.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.

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

4. Kraj izvedbe: Radovljica – ob sepa-
raciji Gorenjc.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: november –
december 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rado Pintar,
Občina Radovljica, tel. 04/537-23-27.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
po predhodnem dogovoru.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.000 SIT na podračun Ob-
čine Radovljica, št. 01302-0100007805.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 13. 10. 2003,
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Radovljica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 10. 2003, ob 13. uri, mala sejna
soba Občine Radovljica.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo v 60 dneh po potrditvi situacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: opcija ponudbe
31. 12. 2003, predviden datum odločitve
je 14 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2003.

Občina Radovljica

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

storitev po odprtem postopku

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

Razveljavitev

Št. 0309-4/4-03 Ob-101959
Postopek javnega razpisa za izbiro izva-

jalca preventivnih zdravstvenih pregledov
delavcev Zavoda za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije, objavljenega v Ur. l. RS, št.
57-59 z dne 20. 6. 2003, Ob-96321, se
razveljavi.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Popravek
Ob-102012

Javni razpis za oddajo storitev čiščenja
po odprtem postopku, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 86-87 z dne 5. 9. 2003,
Ob-101162, se popravi, tako da se glasi:

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
18. 10. 2003 ob 11. uri na naslovu na-
ročnika Srednja gostinska šola Radov-
ljica (sejna soba), Kranjska cesta 24,
Radovljica.

Srednja gostinska šola Radovljica

Št. 35205-4/03-8 Ob-101921
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih kne-

zov 9, 3000 Celje.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava “Stro-
kovnih podlag s področja upravljanja z
vodami v Mestni občini Celje“.

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

5. Kraj izvedbe: storitev se izvaja za ob-
močje Mestne občine Celje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponud-
be ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega dokončanja iz-
delave: december 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Mestna
občina Celje, Zavod za planiranje in iz-
gradnjo, Trg celjskih knezov 8, 3000 Ce-
lje, mag. Miran Gajšek, tel. 03/42-65-606
oziroma Darja Zabukovec, tel.
03/42-65-630.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
dokumentacijo: od 19. 9. 2003 do 17. 10.
2003, od ponedeljka do petka od 8. do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: razpisno gradivo
lahko udeleženci dobijo na Zavodu za pla-
niranje in izgradnjo Celje, Trg celjskih kne-
zov 8, 3000 Celje, proti plačilu 15.000
SIT na transakcijski račun pri Banki Slo-
venije, št. 01211-0100002855, sklic 28
75108-713007-28000403.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 10. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Celje, Zavod za
planiranje in izgradnjo, Trg celjskih knezov
8, 3000 Celje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek, 20. 10. 2003 ob 12. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če je zahtevana: ni.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik financira naročilo sam in s sredstvi,
ki so predmet sofinanciranja države z ro-
kom plačila 90 dni.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialni-
mi podizvajalci.

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: v razpisni dokumentaciji.

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

16. Datum,do katerega veljajo ponud-
ba in predvideni datum odločitev o spre-
jemu ponudbe: veljavnost ponudbe mora
biti najmanj 60 dni. Predvideni datum odlo-
čitev o izbiri najugodnejšega ponudnika je
8 dni od dneva odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenjevanje ponudb:
– kakovost projektne naloge,
– reference ponudnika in članov projek-

tne skupine ter morebitnih podizvajalcev,
– ustreznost in interdisciplinarnost pro-

jektne skupine,
– ponudbena cena.
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18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije so razvidne iz
razpisne dokumentacije.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: ni.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 9. 2003.

Mestna občina Celje

Št. 462-02/150-02/2003/0530-010 Ob-102001
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije, Gene-
ralni carinski urad.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje prosto-
rov, sklic I A - storitve, 14.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudba se lahko nanaša na celotni
predmet javnega naročila, tj. čiščenje pro-
storov na lokacijah v okviru vseh carinskih
uradov, ali le na njegov posamezni del, tj.
čiščenje prostorov na lokacijah v okviru po-
sameznih carinskih uradov.

5. Kraj izvedbe: čiščenje prostorov bo
po posameznih lokacijah v okviru carinskih
uradov.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti v skladu s tehničnimi zna-
čilnostmi predmeta javnega naročila; v nas-
protnem primeru se bo smatralo, da je po-
nudba neprimerna. Variantne ponudbe, ki
je v nasprotju s tehničnimi značilnostmi
predmeta javnega naročila, naročnik ne bo
upošteval.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: sprejemna
pisarna, pritličje, soba št. P10, Erika
Andrlič, tel. 01/478-38-00, faks
01/478-39-00. Ime osebe, pri kateri za-
interesirani ponudnik lahko dobi informa-
cije - mag. Barbara Gašperlin, tel.
01/478-38-41, faks 01/478-39-05.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
in od 12.30 do 15. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 10. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Carinska uprava Republike Slo-
venije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 10. 2003 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Ge-
neralni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, 3. nadstropje, sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v
primeru, da ponudba ponudnika presega
30 mio SIT, mora ponudnik svoji ponudbi
priložiti garancijo za resnost ponudbe.

Ponudniku ni potrebno predložiti garan-
cije za resnost ponudbe, če njegova po-
nudba ne presega 30 milijonov SIT. V tem
primeru mora ponudnik priložiti svoji ponud-
bi lastno menico za resnost ponudbe, z me-
nično izjavo.

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot v razpisni dokumen-
taciji oziroma glede finančne sposobnosti
mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahte-
ve: v preteklih šestih mesecih do vključno
datuma izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel
blokiran žiro račun oziroma negativno sta-
nje sredstev v preteklem mesecu brez odo-
brenega kredita za pokrivanje negativnega
stanja na žiro računu; ponudnik mora imeti
poravnane vse svoje obveznosti do dobavi-
teljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
zapadle do dneva oddaje ponudbe na pod-
lagi razpisa javnega naročila; ponujeni pla-
čilni rok mora biti najmanj 30 dni od dneva
prejema računa; glede poslovne sposobno-
sti mora ponudnik izpolnjevati naslednjo za-
htevo: ponudnik mora predložiti vsaj eno
referenco za dela, ki so enaka predmetu
javnega naročila, ponudnik mora zagotav-
ljati, da bo vse morebitne reklamacije rešil v
roku največ 24 ur od prejema pisnega ob-
vestila o reklamaciji; glede kadrovske spo-
sobnosti mora ponudnik izpolnjevati nasled-
nje zahteve: ponudnik mora zagotoviti, da
so delavci ponudnika, ki bodo izvajali či-
ščenje na lokacijah naročnika, nekaznovani
ter imajo opravljen preizkus iz varstva pri
delu.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
22. 12. 2003, odločitev o sprejemu ponud-
be najkasneje do 28. 10. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbor najugodnejše ponudbe so:

1. cena,
2. reference.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja

80% vrednosti. Merilo pod točko 2 (refe-
rence) predstavlja 20% vrednosti.

ad 1) Cena se bo preračunala v točke
po naslednji formuli:

Cena v točkah = (minimalna cena x
100)/ponujena cena

Najnižja cena dobi največje število točk.
ad 2) Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vred-

nosti do 10,000.000 SIT 2 točki,

– za vsako predloženo referenco od
10,000.001 SIT v vrednosti do 30,000.000
SIT 4 točke,

– za vsako predloženo referenco v vred-
nosti od 30,000.001 SIT do 60,000.000
SIT 8 točk,

– za vsako predloženo referenco v vred-
nosti nad 60,000.000 SIT 16 točk.

Ponudnik za predložene reference lah-
ko prejme največ 100 točk.

Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje na-
ročnika in prejme največje skupno število
točk, je izbran kot najugodnejši ponudnik
za predmet javnega naročila, za katerega
se je prijavil.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v skladu in s pogoji 97. člena ZJN-1
lahko naročnik, če gre za nove storitve ali
gradnje, ki so ponovitev podobnih storitev
in jih izvaja isti izvajalec, ki mu je oddal
naročnik prejšnje naročilo, vendar pod po-
gojem, da take storitve ali gradnje ustrezajo
osnovnemu projektu, za katerega je bilo od-
dano prvo naročilo po javnem razpisu, od-
da naročilo po postopku s pogajanji brez
predhodne objave.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 13/2003 Ob-102003
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Ministrstvo za fi-
nance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55,
1000 Ljubljana; tel. 01/478-27-00; faks
01/478-27-43; e-pošta: durs.razpi-
si@gov.si; http://www.gov.si/durs/aktual-
no.htm.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitev pogaran-
cijskega vzdrževanja računalniške opre-
me na lokacijah Davčne uprave RS; Pri-
loga I A – storitve vzdrževanja in popravila.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročilo se ne oddaja po sklopih.

5. Kraj izvedbe: na lokacijah Davčne
uprave RS.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek opravljanja storitev je 1. 1. 2004, zaklju-
ček 31. 12. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki dobi-
jo preko interneta na naslovu
http://www.gov.si/durs/. Razpisna doku-
mentacija je izdelana v računalniški obliki
PDF – Portable Document. Ponudniki lah-
ko tiskano verzijo razpisne dokumentacije
dvignejo na naslovu naročnika, v tajništvu
SORIT, soba 137, 1. nadstropje, vsak de-
lovni dan med 9. in 11. uro. Vprašanja v
zvezi z razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki pošljejo po pošti, po telefaksu, ali
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na elektronski naslov Durs.razpisi@gov.si
največ pet dni pred potekom roka za pred-
ložitev ponudb. Vprašanja in odgovori bodo
pisno poslani vsem prevzemnikom raz-
pisne dokumentacije, objavljeni pa bo-
do tudi na internetnem naslovu
http://www.gov.si/durs/.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: na naslovu
http://www.gov.si/durs/; osebno na na-
slovu naročnika vsak delovni dan med 9.
in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnine za razpisno do-
kumentacijo ni.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 10. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudnik lahko odda ponudbo
priporočeno po pošti, po kurirski pošti ali
osebno na naslov DURS, Šmartinska 55,
Ljubljana, v vložišče DURS.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb se bo začelo
30. 10. 2003 ob 9.45, v sejni sobi št. 320
(3. nadstropje) DURS, Šmartinska 55, Ljub-
ljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2,500.000 SIT, veljavnost do 31. 12. 2003.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: me-
sečni obračun storitev, plačilni rok: 30 dni
od prejema računa.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: redno zaposleni kadri
morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo
in funkcionalna znanja za opremo, ki je
predmet razpisa. Kot ustrezna strokovna izo-
brazba šteje vsaj V. stopnja izobrazbe
ustrezne tehnične smeri.

Kot ustrezna funkcionalna izobrazba šte-
je potrdilo o šolanju vsaj enega proizvajal-
ca/principala opreme (Dell, IBM, Compaq,
HP, Fujitsu Siemens, Epson, 3Com,…), ki
je tipični predstavnik področja tehnologije
prijave. Upoštevana bodo potrdila o šola-
nju, ki izkazujejo dejansko praktično šola-
nje oziroma uspešno zaključeno izobraže-
vanje. Zgolj potrdila o udeležbi ne dokazu-
jejo pridobitve funkcionalnih znanj.

Kadri morajo imeti najmanj 2 leti izku-
šenj s področja razpisa.

Minimalno število zaposlenih z ustrezni-
mi znanji na posameznem področju

A (nekritična oprema) 6,
B (kritična oprema) 4,
skupaj 6.
Reference ponudnika na razpisanem po-

dročju:
Ponudnik mora predložiti vsaj eno potr-

dilo svojiega naročnika, pri katem je vzdrže-
val opremo vsaj na 30 različnih lokacijah
(naslovih) v letih 2001 ali 2002 ali 2003.

Vse zahteve so natančno opredeljene v
razpisni dokumentaciji.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudbe morajo veljati vsaj
do 31. 12. 2003. Obvestilo o oddaji javnega
naročila bo vsem ponudnikom poslano v roku
enega tedna po odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor najugodnejšega ponudnika je naj-
nižja ponudbena cena z DDV.

Ponudbena cena je enaka skupni pred-
računski ceni in se izračuna po naslednji
formuli:

– cena(A) * < (A) + cena(B) * K(B) = kon-
čna cena z DDV

– cena(A) = cena delovne ure popravila
z vključenimi potnimi stroški in DDV za ne-
kritično opremo,

– cena(B) = cena delovne ure popravila
z vključenimi potnimi stroški in DDV za kri-
tično opremo,

– K(A) = 6.360 – je predviden strošek
vzdrževanja, popravil in rezervnih delov, iz-
ražen v delovnih urah popravila – za nekri-
tično opremo,

– K(B) = 880 – je predviden strošek
vzdrževanja, popravil in rezervnih delov, iz-
ražen v delovnih urah popravila – za kritično
opremo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico, da po
postopku s pogajanji brez predhodne obja-
ve, skladno z 2. točko 97. člena Zakona o
javnih naročilih (ZJN-1), odda istovrstna de-
la izbranemu izvajalcu tudi za prihodnja leta
pod pogojem, da niso pretekla 3 leta od
podpisa prve pogodbe.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2003.

Davčna uprava RS

Ob-102022
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hra-

stnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbov-
lje.

2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Tr-
bovlje, faks 03/56-52-122, tel.
03/56-26-144, e-mail: sandra.juvan@rth.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: zdravstvene sto-
ritve: obdobni pregledi (medicina dela)
– 1B, št. kat. 25.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: sprejemljiva je ponudba za celotno na-
ročilo ali za posamezen sklop:

– sklop 1: obdobni pregledi za delavce
s področja Hrastnik,

– sklop 2: obdobni pregledi za delavce
s področja Trbovelj,

– sklop 3: obdobni pregledi za delavce
s področja Zagorja.

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

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

končanja ali čas izvedbe: do 31. 10. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, komercialni oddelek, dodat-
ne informacije: Aleksandra Juvan Žunk.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslov naročnika. Doku-
mentacija je na vpogled na naslovu naročni-
ka. Dokumentacijo je možno prevzeti od ob-
jave dalje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo od objave do roka
za oddajo ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika Tr-
bovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Tr-
bovlje, nakazilo na transakcijski račun šte-
vilka 26330-0011210706 pri NLB Banka
Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potre-
bno obvezno navesti, za kateri razpis se
plačuje dokumentacija in pisno sporočiti  Ju-
van Žunk vse podatke, potrebne za izstavi-
tev računa.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 23. 10. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje. Kuver-
ta mora biti opremljena, kot je navedeno v
razpisni dokumentaciji.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v sejni sobi
RTH, Rudnika Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg
revolucije 12, Trbovlje, dne 23. 10. 2003
ob 9.15.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti.

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: izvajalec je lahko javni zavod ozi-
roma druga pravna ali fizična oseba s kon-
cesijo za opravljanje dejavnosti v mreži
zdravstvene službe, v skladu z zdravstveni-
mi predpisi.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
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(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 10. 2004. Sprejem ponudbe
bo potekal v skladu z ZJN-1.

17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je ponudbena vrednost (cena na eno-
to × količina).

Cena na enoto mora vsebovati vse se-
stavine, tako da naročnik na ceno ponud-
niku ne plačuje nobenih dodatkov. Naroč-
nik bo ceni na enoto prištel stroške javnega
transporta do kraja izvedbe storitve za 1
delavca (npr. za delavca s področja Hrastni-
ka stroške javnega transporta od Hrastnika
do kraja izvedbe storitev), tako da bo vre-
dnost ponudbe zajemala vse stroške izved-
be javnega naročila.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Ob-102051
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljub-

ljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

Ljubljana, tel. 01/587-91-27, faks
01/587-94-06.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: storitev varo-
vanja Onkološkega inštituta Ljubljana;
1B, št. kategorije 23.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: oddaja po sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Onkološki inštitut Ljub-
ljana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek izvaja-
nja po podpisu pogodbe, za dobo 3 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Nabavna slu-
žba, Irena Flego, Zaloška 5, Ljubljana, tel.
01/587-91-27, faks 01/587-94-06.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: naslednji delovni
dan od objave tega razpisa do zadnjega
dneva za oddajo ponudb, vsak delovnik od
9. do 14. ure. Vsi zainteresirani ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo ose-
bno z dokazilom o vplačilu stroškov ali lah-
ko zahtevajo (s predložitvijo dokazila o vpla-
čilu stroškov), da se jim dokumentacijo poš-
lje po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo na po-
dračun pri UJP: Onkološki inštitut Ljublja-
na, 01100-6030277797, z navedbo “plači-
lo razpisne dokumentacije za varovanje“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 10. 2003 z
jutranjo pošto ali do 21. 10. 2003 osebno
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Onkološki inštitut Ljubljana, Na-
bavna služba, Zaloška 5, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: torek, 21. 10. 2003, ob 10. uri, On-
kološki inštitut Ljubljana, velika sejna soba,
stavba C, Zaloška 2, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 5% po-
nudbene vrednosti, z veljavnostjo do 21. 1.
2004.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik bo storitev plačeval enkrat meseč-
no, s plačilnim rokom 60 dni od prejema
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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: navedeno 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 21. 1. 2004; predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 30. 11. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
100%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 049/2003-1 Ob-102076
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

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

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: pogarancijsko
vzdrževanje strežnikov INTEL arhitek-
ture.

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

– sklop A: pogarancijsko vzdrževanje
strežnikov Intel arhitekture blag. znamke
Compaq;

– sklop B: pogarancijsko vzdrževanje
strežnikov intel arhitekture blag. znamke
Dell.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Maribor in
Koper.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: eno leto od da-
tuma podpisa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komerci-
alne zadeve in javna naročila - Katarina No-
vak, Čufarjeva ul. – veliki gradbeni provizo-
rij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86 ali
preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
Javno naročilo RTV 049/2003.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro, do roka oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija v pisni obliki bo na razpolago za
6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu na št.
01/475-21-86 in na podlagi dokazila o
vplačilu. Spletna verzija razpisne doku-
mentacije, pridobljena preko interneta, pa
je brezplačna. Način plačila je negoto-
vinski, na podračun EZR pri UJP Ljub-
ljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plači-
la (RTV 040/2003-3L-ODP/S) in z naved-
bo davčne številke in sedeža podjetja.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno dne
14. 10. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 10. 2003 ob 10. uri v veliki sejni
sobi – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo za omenjene storitve plačeval me-
sečni pavšal.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumenta-
ciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem
naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi pod
oznako Javno naročilo RTV 049/2003.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 11. 2003, oktober
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najugo-
dnejša cena – 100 % (naročnik bo upošte-
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val seštevek cene mesečnega pavšala za
celotno količino posamezne razpisane
tehnologije ter pavšala za en povprečni
strežnik te tehnologije).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v skladu s 97. členom ZJN-1 si na-
ročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih –
izrednih storitev, ki pomenijo ponovitev po-
dobnih storitev in jih bo izvajal izbrani izvaja-
lec, če bodo dodatne storitve ustrezale
osnovnemu projektu, za katerega je bilo od-
dano to naročilo.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2003.

Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod

Št. 70-336-194/03 Ob-102088
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Inštitut za rehabili-

tacijo, Center za poklicno rehabilitacijo,
Enota Maribor, Čufarjeva 5, 2000 Maribor,
tel. 02/480-58-50, faks 01/471-68-06,
e-mail: janez.vidmar@mail.ir-rs.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: priprava, doba-
va in razdelitev malic v Enoti Maribor.

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

5. Kraj izvedbe: Maribor, Čufarjeva 5,
Počehova 12.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Inštitut za re-
habilitacijo, Center za poklicno rehabilitaci-
jo, Enota Maribor, Čufarjeva 5, Maribor, do-
datne informacije mag. Janez Vidmar, prof.
def., tel. 02/480-58-50, razpisna doku-
mentacija se lahko zahteva osebno ali pi-
sno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je
vključen), negotovinsko na TRR št.
01100-6030278088 pri Banki Slovenije,
s pripisom razpisna dokumentacija malice,
s priložitvijo fotokopije potrdila o zavezan-
cu za DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. oktobra 2003
do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Center
za poklicno rehabilitacijo, Enota Maribor,
Čufarjeva 5, 2000 Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. oktobra 2003, ob 13. uri, v pro-
storih Inštituta za rehabilitacijo, Centra za
poklicno rehabilitacijo, Enota Maribor, Ču-
farjeva 5, Maribor.

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

rancija za resnost ponudbe v velikosti 10%
razpisane vrednosti z bianco menico z me-
nično izjavo in nalogom za plačilo.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 45 dni.

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

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o gostinstvu (Ur. l. RS, št. 1/95,
40/99, 36/00, 11/02), Pravilnik o mini-
malnih tehničnih pogojih in o minimalnem
obsegu storitev za opravljanje gostinske de-
javnosti (Ur. l. RS, št. 88/00).

(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
do 31. 12. 2003, predvideni datum odloči-
tve je 30. 10. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 9. 2003.

Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo

Št. 1326/03 Ob-102115
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve nafte in njenih deriva-
tov.

2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-80, faks
01/534-66-75, e-mail zord@zord.org.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: priloga 1B –
druge storitve: delegiranje (tickets)
5.000 m3 letalskega goriva JET A1 na
lokacijah Republike Slovenije in na lo-
kacijah držav, s katerimi je oziroma bo
Republika Slovenija do zaključka raz-
pisnega roka podpisala ustrezen med-
državni sporazum skladno z Zakonom
o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št.
60/95 in 38/99). Delegiranje zalog po-
meni, da se družba, ki ima kot lastnica,
solastnica ali iz drugega pravnega naslova
pravico do razpolaganja, pisno obveže, da
bo te zaloge imela na razpolago za Zavod
Republike Slovenije za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov za dogovorjen čas,
pri tem pa mora imeti pravico razpolaganja
z ustreznim skladiščnim prostorom. Za de-
legiranje naftnih derivatov na lokacijah v
tujini mora podjetje – ponudnik pridobiti

vsa potrebna dovoljenja v skladu z meddr-
žavnimi sporazumi.

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

5. Kraj izvedbe: lokacije v Republiki Slo-
veniji in državah, s katerimi je oziroma bo
Republika Slovenija do zaključka razpisne-
ga roka podpisala ustrezen meddržavni spo-
razum.

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

končanja ali čas izvedbe: od 1. 12. 2003
do 29. 2. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod Repu-
blike Slovenije za obvezne rezerve nafte in
njenih derivatov, Dunajska 106, Ljubljana,
tajništvo, dodatne informacije Metod Pod-
križnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame od 24. 9.
2003 do 8. 10. 2003 med 10. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: pred prevzemom raz-
pisne dokumentacije morajo ponudniki
vplačati stroške v višini 60 EUR na račun
zavoda priNovi Ljubljanski banki št.
900-7100-890849/4 ali v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan plačila na transakcijski račun
zavoda 02924-0089084988.

Ponudniki lahko zahtevajo od naročni-
ka, da jim pošlje razpisno dokumentacijo
po pošti. Ponudniki lahko to zahtevajo le
po faksu, kjer mora biti naveden točen na-
slov ponudnika, na katerega mora naroč-
nik poslati razpisno dokumentacijo. Ome-
njeni zahtevi mora biti priloženo potrdilo o
vplačilu stroškov priprave razpisne doku-
mentacije in stroškov odpošiljanja razpisne
dokumentacije na naslov ponudnika v viši-
ni 80 EUR na navedeni račun zavoda pri
NLB ali v tolarski vrednosti po srednjem
tečaju BS na dan plačila na navedeni ra-
čun zavoda.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod Republike Slovenije za
obvezne rezerve nafte in njenih derivatov,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 10. 2002 ob 12. uri, Zavod Re-
publike Slovenije za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov, Dunajska 106, 1000
Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vana so finančna zavarovanja v skladu z Na-
vodilom o vrstah finančnih zavarovanj, s ka-
terimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje
svojih obveznosti v postopkih javnega naro-
čanja (Ur. l. RS, št. 43/00).

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du s pogodbo.

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 30. 10. 2003, ponudniki bodo o
sprejemu ponudbe obveščeni do 20. 10.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte

in njenih derivatov

Št. 64000/57/2003-1 Ob-102222
1. Naročnik: Občina Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Občina Trbov-

lje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, tel.
03/56-34-800, faks 03/56-27-986.

3. Vrsta storitve in opis ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevozi osnovno-
šolskih otrok v šolskem letu 2003/2004
– ponovni razpis.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: sklopi:

1. sklop: Vrhe-Čeče-Trbovlje,
2. sklop: Čebine-Klek-Trbovlje,
3. sklop: Knezdol-Planinska vas-Trbov-

lje,
4. sklop: Dobovec-Trbovlje,
5. sklop: Župa-Škofja riža-Završje-Dobo-

vec,
6. sklop: Bevško-Trbovlje,
5. Kraj izvedbe: Občina Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

druge variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja ali čas izvedbe: vse dni v šol-
skem letu 2003/2004, s pričetkom 1. 11.
2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Trbov-
lje, Oddelek za javne finance in proračun
ter družbene in gospodarske dejavnosti,
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje (Branko Krevl –
tel. 03/56-27-933).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame do roka za
predložitev ponudb, vsak delovni dan od 9.
do 11. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je treba
predložiti do 22. 10. 2003, do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Trbovlje, Mestni trg 4,
1420 Trbovlje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 10. 2003, ob 13. uri, v sejni
sobi Občine Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponudbene vred-
nosti, veljavna do 30. 10. 2003.

12. Pogoji financiranja in plačila ali skli-
cevanja na določila v predpisih: rok plači-
la je 30 dni od prejema računa, skladno s
predpisi o izvrševanju proračuna, račun se
izda do 5. v mesecu za opravljene storitve v
preteklem mesecu.

13. Pravna oblika povezave skupin po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila (pogodba).

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: zahtevana pisna do-
kazila za dokazovanje izpolnjevanja pogo-
jev so navedena v razpisni dokumentaciji,
dodatni pogoj, ki ga morajo ponudniki iz-
polniti je:

– da v ponudbi navedejo, če bodo iz-
vedbo naročila delno ali v celoti zaupali po-
dizvajalcu.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu
(Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95, 54/96,
48/98, 7/99, 65/99, 36/00), Pravilnik o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in
vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine
otrok (Ur. l. RS, št. 78/99), Pravilnik o mini-
malnih tehničnih in drugih pogojih za parki-
rišča in mesta za vzdrževanje vozil (Ur. l.
RS, št. 12/96).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 30. 10. 2003, predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 24. 10.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, kvaliteta 15%, druge ugodnosti 15%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 78 z dne
8. 8. 2003, Ob-99830.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003

Občina Trbovlje

Ob-102280
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-01.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: gradnja AC
A2 Karavanke-Obrežje odsek Sme-
dnik-Krška vas. Izvedba zunanje kon-
trole kakovosti pri izgradnji avtocest v
Republiki Sloveniji za pododsek Sme-
dnik-Krška vas od SK km 0.000 do SK
km 13.715.

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

5. Kraj izvedbe: Smednik - Krška vas.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ZIL inženiring
d.d. Ljubljana, Kersnikova 10, kontaktna
oseba za dodatne informacije Ivo Lah, univ.
dipl. inž. arh. (tel. 01/433-50-40), dvig raz-
pisne dokumentacije - vložišče ZIL inženi-
ringa, I. nadstropje.

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

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 25.000 SIT stro-
škov razpisne dokumentacije ponudnik
poravna z virmanom na TRR št.
05100-8010026397 pri A Banki VIPA d.d.
v korist ZIL inženiring d.d., s pripisom “za
razp. dokum.”

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 10. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ZIL inženiring d.d., Kersnikova
10, Ljubljana, vložišče, I. nadstropje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 10. 2003 ob 12.30, v prostorih
ZIL inženiring d.d., Kersnikova 6, Ljubljana,
sejna soba, 5.nadstropje.

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 6,500.000 SIT. Bančna garancija za
resnost ponudbe mora biti veljavna 172 dni
od datuma odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
naročilo se finansira iz lastnih sredstev
DARS d.d.

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 raz-
pisno dokumentacijo.

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni od odpiranja ponudb. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 40 dni od
odpiranja ponudb.

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. 230 Ob-102081
1. Naročnik: Osnovna šola 16. decem-

bra Mojstrana.
2. Naslov naročnika: Alojza Rabiča 7,

Mojstrana, tel. 04/589-12-94.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-

na dobava živil za potrebe Osnovne šo-
le Mojstrana.

Vrsta, opis in orientacijske količine arti-
klov, ki so predmet javnega naročila – na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

(b) Kraj dobave: fco razloženo šolska
kuhinja Osnovne šole Mojstrana, Alojza Ra-
biča 7, Mojstrana.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: sprejemljive so ponudbe, ki se na-
našajo na dobavo vseh artiklov v celoti
(sklopi od 1 do 8), posamezne sklope v
celoti ali posamezne podsklope, kjer so
določeni.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 2. 11.
2003 do 31. 10. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo: tajništvo Osnovne šole Mojstrana, do-
datne informacije – Francka Mihelič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 9. 2003
do 15. 10. 2003, do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred dvigom razpisne do-
kumentacije je potrebno na faks

ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za gradnjo po
omejenem postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po omejenem postopku

Št. 400-01-10/2003 Ob-102072
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
sukcesivnih interventnih odvozov zem-
ljine na plazu Slano blato v Občini
Ajdovščina.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projek-
tov: /

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na te-
renu in na sedežu izbranega ponudnika.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponud-
be ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: sposobnost bo
prijaviteljem priznana za tri leta od dokon-
čnosti odločitve po tem razpisu ali do izved-
be novega javnega naročila s področja, ki
je predmet tega javnega naročila.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: MOP, Agen-
cija 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.

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

8. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 13. 10. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: finan-
čna zavarovanja bodo v odvisnosti od vred-
nosti zahtevana v ponudbeni fazi.

10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisana dela v celoti iz sred-
stev proračuna RS in poravnava plačila v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponud-
bena cena je fiksna, avansi niso možni.

11. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem

17. Merila za ocenitev ponudb: tehnič-
ni del sestavljajo: izkušnje ponudnika, osta-
la oprema (delovni prostori, osebna vozila,
računalniki), akreditacija laboratorijskih pre-
iskav po SIST EN 45001 ali SIST EN
ISO/IEC 17025.

Finančni del sestavlja cena, določena iz
ponudbenega predračuna.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 85 z dne
29. 8. 2003, Ob-100982.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 9. 2003.

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

04/589-12-94 posredovati dokazilo o vpla-
čilu 7.000 SIT in potrdilo davčne uprave, iz
katerega je razvidna davčna številka.

Znesek se nakaže na transakcijski račun
št. 01253-6030658494 UJP Kranj.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 15. 10. 2003, do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Osnovna šola 16. decembra
Mojstrana, Alojza Rabiča 7, 4281 Moj-
strana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: lastna bianco menica po-
nudnika, v višini 10% od vrednosti njegove
ponudbe – samo v primeru, če je skupna
ponujena vrednost posamezne ponudbe vi-
šja od 5,000.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 45
dneh od dneva prejema listine, ki je podla-
ga za plačilo.

9. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): ni
zahtevana.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik ne sme biti v
zadnjih 6 mesecih blokiran več kot 3 dni
skupaj.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in
predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: datum, ko bodo kandidati
predvidoma morali predložiti ponudbe je
15. 10. 2003 do 12. ure, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: do dne
22. 10. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev je edi-
no merilo najugodnejša cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Osnovna šola 16. decembra
Mojstrana
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci. V primeru
skupnega nastopanja pri ponudbi, pa mora
skupina ponudnikov – samo v primeru, da
bo izbrana na javnem razpisu – predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila.

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

– da je finančno sposoben, in sicer, da
prijavitelj v zadnjih šestih mesecih ni imel
neporavnanih obveznosti več kot tri dni,
oziroma da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR več kot tri dni (samo za
prijavitelje s pravno obliko zavod, javni za-
vod ali inštitut, ipd. in za samostojne po-
djetnike),

– da opcija (veljavnost) prijave ni krajša
od 120 dni od odpiranja prijav,

– prijavitelj mora biti sposoben organizi-
rati nakladanje in odvoz plazine v redko kon-
sistentnem stanju, največ v roku 48 ur od
poziva naročnika,

– prijavitelj mora razpolagati s transpor-
tnimi sredstvi z demperskimi kesoni, da se
redkejša in vibrirana plazina ne izteka med
kesonom in stranicami, ter da zagotovi ka-
paciteto za minimalni odvoz 2.000 m3/dan;
glede na prevozno razdaljo do deponije to
pomeni najmanj 10–15 demperskih ka-
mionov,

– prijavitelj mora zagotoviti nakladalne
kapacitete, ki zagotavljajo do 3.000 m3/dan
naloženega materiala,

– na deponiji mora prijavitelj zagotoviti
strojne kapacitete za razgrinjanje in pred-
met plazine; npr. buldožer CAT 9 in bager
za urejanje transportnih poti in premet tran-
sportiranega materiala, ali podobno,

– prijavitelj mora biti sposoben organizi-
rati delo v podaljšanem času ali pa tudi v
več delovnih izmenah, v kolikor to pogoju-
jejo razmere na plazu,

– za izredne razmere mora prijavitelj za-
gotoviti zamenjavo transportnih sredstev tu-
di z dumperji – minimalno 4 vozila, s kapa-
citeto 23–25 m3/dumpersko vozilo,

– prijavitelj mora razpolagati tudi z osta-
lo mehanizacijo, ki je potrebna za nemo-
ten odvoz plazine – npr. greder za urejanje
intervencijske ceste od križišča v Lokavcu
do nakladalnih ramp, vozilo za pranje in
čiščenje asfaltne poti od križišča v Lo-
kavcu do uvoza na transportno pot na de-
ponijo,

– prijavitelj mora imeti na razpolago mi-
nimalno 2 črpalki za črpanje kalne vode,
kapacitete min. 3.000 I/ min – kos,

– prijavitelj mora zagotavljati mobilnost
mehanizacije in takojšnjo (največ 8 ur) do-
polnitev mehanizacije v primeru izpada po-
sameznih vozil oziroma strojev, kar je mož-
no tudi z enakovredno mehanizacijo stalne-
ga kooperanta, za kar mora pridobiti izrec-
no dovoljenje nadzornega inženirja,

– za vso zahtevano mehanizacijo mora
ponudnik izkazati lastništvo ali kakšno dru-
go obliko možnosti trajne in nemotene upo-
rabe (npr. leasing, najem za čas trajanja
priznanja usposobljenosti, ipd.),

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. 291/03 Ob-101887
1. Naročnik: Javni zavod Filmski studio

Viba film Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Stegne 5, 1000

Ljubljana, tel. 01/513-24-02, faks
01/513-25-50.

3. Datum izbire: 13. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

dobava filmskih HMI reflektorjev z elek-
tronskimi balasti in dodatno opremo raz-
ličnih nazivnih moči (12 kW, 1200 W, 575
W); razpisane storitve vključujejo tudi uspo-
sabljanje osebja ter servisne obveznosti.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponujena cena do 40 točk,
zagotavljanje servisa in rezervnih delov do
35 točk, kompatibilnost ponujene opreme
z obstoječo opremo naročnika do 15 točk,
reference do 10 točk. Izbrana je ponudba z
največjim številom doseženih točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ELSIS d.o.o., Jamova
39, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 13,906.257,60
SIT (DDV je vključen).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 13,906.257,60 SIT (vključen DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ob-92601.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 9. 2003.

FS Viba film Ljubljana

Št. 290/03 Ob-101888
1. Naročnik: Javni zavod Filmski studio

Viba film Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Stegne 5, 1000

Ljubljana, tel. 01/513-24-02, faks
01/513-25-50.

3. Datum izbire: 13. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

načrtovanje, sestava, izdelava, dobava in
vključitev sistema avdio mešalne mize za
digitalno filmsko postprodukcijo, s celot-
nim ožičenjem za vse zunanje obdeloval-
ne naprave v osrednjem prostoru ter za-
gon na sedežu naročnika; razpisane stori-
tve vključujejo tudi usposabljanje osebja ter
servisne obveznosti na licu mesta.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponujena cena do 40 točk,
tehnične karakteristike in zmogljivosti do 40
točk, reference do 10 točk, poprodajne ak-
tivnosti do 10 točk. Izbrana je ponudba z
največjim številom doseženih točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Silicon Studio d.o.o.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 661.910,87
EUR (DDV je vključen), plačljivo v sloven-
skih tolarjih po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan plačila računa.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 155,132.050,61 SIT (vključen DDV)
in 140,565.751,20 SIT (vključen DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ob-92601.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 9. 2003.

FS Viba film Ljubljana

Št. 0309-5/4-03 Ob-101912
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,

1507 Ljubljana, faks 01/231-21-82.
3. Datum izbire: 24. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pisarniški material – sklop 1: pisarni-
ški potrošni material; sklop 2: papir in ovoj-
nice z dodatnim tiskom; sklop 3: fotokopir-
ni papir; sklop 4: računalniški papir; sklop
5: kuverte za osebno vročanje; sklop 6:
tonerji, črnila in trakovi.

Kraj dobave: lokacije območnih enot in
izpostav naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 80%, plačilni pogoji
10%, dobavni rok 10%.

– ponudnik mora zagotoviti ustrezne
strokovne kadre in sicer stalno prisotnost
dveh delovodij (en delovodja na nakladal-
nem platoju, en delovodja na deponiji), vo-
djo gradbišča (koordinatorja z vsaj srednje-
šolsko izobrazbo) in odgovornega vodjo del,
ki mora biti pooblaščeni inženir vpisan v
imenik IZS,

– ponudnik mora predložiti reference, da
je v zadnjih treh letih izvajal dela pri sanaciji
plazov ali podobnih sanacijah na vsaj treh
objektih in je bila vrednost del vsaj enega
večja od 200 mio SIT,

– ponudnik mora zagotoviti kontejnersko
pisarno za vodstvo gradbišča in nadzorne-
ga inženirja.

13. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: v odvisnosti od potreb po odvozih
plazine.

14. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena v ponudbeni fazi.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

17. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 9. 2003.

Agencija RS za okolje
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. DZS d.d., Divizija
trgovina, Mali trg 6, 1538 Ljubljana (za sklo-
pe 1, 3 in 4); 2. Mladinska knjiga Biroopre-
ma d.d., Dunajska 121, 1113 Ljubljana (za
sklope 2 in 6); 3. Herle M&V, Dobrave 3,
1236 Trzin (za sklop 5).

7. Pogodbena vrednost: za sklope 1,
3, 4 (DZS): 50,495.874,74 SIT; za sklopa
2 in 6 (MK Birooprema): 21,593.305,96
SIT; za sklop 5 (Herle M&V): 8,810.100 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: sklop 1: 34,450.691 SIT, 32,605.507
SIT; sklop 2: 26,462.926 SIT, 16,807.198
SIT; sklop 3: 10,367.676 SIT, 8,474.407
SIT; sklop 4: 13,638.930 SIT, 9,415.960
SIT; sklop 5: 11,220.000 SIT, 8,810.100
SIT; sklop 6: 8,662.590 SIT, 4,786.107
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 9. 2003.

Zavod za zdravstveno zavarovanje

Št. 17123-02-403-15/2003 Ob-101919
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve, Policija, po po-
oblastilu: Ministrstvo za notranje zadeve.

2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.

3. Datum izbire: 28. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega razpisa je dobava mi-
krovalovnih linkov nizkih kapacitet in iz-
vedba šolanja za ponujeno opremo.

5. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve – Policija, Vodovodna 93a, Ljub-
ljana.

6. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis so prispele
štiri pravočasne ponudbe. Naročnik je pri
analizi ponudb ugotovil, da dve ponudbi ne
ustrezata vsem zahtevam iz razpisne doku-
mentacije, zato sta bili izločeni. Ostali po-
nudbi sta pravilni in primerni. Naročnik je
izbral najugodnejšo ponudbo, kot je nave-
deno v 6. točki te objave, in sicer na podla-
gi merila: cena.

7. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 3 Tech d.o.o., Brnči-
čeva 13, 1231 Ljubljana – Črnuče.

8. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je 30,884.973,60 SIT z DDV.

9. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

10. Število prejetih ponudb: 4.
11. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,723.804,00 SIT z DDV,
34,642.492,80 SIT z DDV.

12. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ur. l.
RS, št. 19-21 z dne 28. 2. 2003,
Ob-89161.

13. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-101928
1. Naročnik: Osnovna šola Davorina

Jenka Cerklje na Gorenjskem.
2. Naslov naročnika: Krvavška cesta 4,

4207 Cerklje na Gorenjskem, tel.
04/25-26-010, faks 04/25-26-026, gro-
up1.oskrjenko@guest.arnes.si.

3. Datum izbire: 3. 7. 2003 (za obdob-
je od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004).

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: prehrambeni artikli za potrebe šol-
ske kuhinje, za obdobje enega leta; kraj
dobave: Osnovna šola Davorina Jenka Cer-
klje na Gorenjskem, Krvavška cesta 4,
4207 Cerklje na Gorenjskem.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena: do 50 točk, celovitost
ponudbe: 20 točk, boljši plačilni pogoji –
plačilo nad 30 dni: 10 točk, dodatne ugo-
dnosti 10 točk in reference: 10 točk.

6. Ime in naslov dobaviteljev, ki jim je
naročilo dodeljeno:

I. skupina – kruh, pekovski in slaščičar-
ski izdelki: Žito Gorenjka d.d., Rožna dolina
8, 4248 Lesce,

II. skupina – sveže meso: Mesarstvo
Kepic Aleš s.p. Krvavška cesta 14, 4207
Cerklje,

III. skupina – perutninsko meso in izdel-
ki iz perutninskega mesa: Perutnina Ptuj
d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj,

IV. skupina – mesni izdelki: Mesarstvo
Čadež Anton s.p., Visoko 7g, 4212 Visoko,

V. skupina – mleko in mlečni izdelki: Mle-
karna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Pet-
rovče,

VI. skupina – sveža zelenjava, sadje in
suho sadje: Sipic d.o.o., Koprska ulica 94,
1000 Ljubljana,

VII. skupina – konzervirana zelenjava, sa-
dje in ribe: Impuls Domžale d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin,

VIII. skupina – sveže in zamrznjene ribe:
Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš,

IX. skupina – jajca: Sipic d.o.o., Kopr-
ska ulica 94, 1000 Ljubljana,

X. skupina – sadni sokovi in sirupi: Mer-
cator Gorenjska d.d., Kidričeva cesta 54,
4220 Škofja Loka,

XI. skupina – moka, mlevski izdelki in
testenine: Živila Kranj d.d., Cesta na Okro-
glo 3, 4202 Naklo,

XII. skupina – čaji: Živila Kranj d.d., Ce-
sta na Okroglo 3, 4202 Naklo,

XIII. skupina – zamrznjeni program: Kvi-
bo d.o.o., Predilniška 16, 4290 Tržič,

XIV. skupina – ostalo prehrambeno bla-
go: Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo,

XV. skupina – sveže mleko in krompir:
Bohinc Gregor, Krvavška cesta 3, 4207
Cerklje,

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih aktiklih.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9.Število prejetih ponudb: 22
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 36-38 z dne 14. 5. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 9. 2003.

Osnovna šola Davorja Jenka
Cerklje na Gorenjskem

Št. 739/01 Ob-101948
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/33-21-095.

3. Datum izbire: 21. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: lekarniški potrošni material:
II. pripomočki za nego rane,
III. obvezilni material,
IV. mavčni povoji in podlage,
V. opornice,
VI. laboratorijski material – po podsku-

pinah:
1. regenti za biokemijo – (mokra kemi-

ja): Hitachi 912 – Roche,
2. reagenti za plinsko analizo: AVL – 990

+ Compact 3 – AVL; Roche,
3. reagenti za določanje elektrolitov: AVL

– 983 - S + 988-3; AVL-Roche,
4. reagenti za imunologijo: Elecsys

1010: Roche,
5. reagenti za koagulacijo: Dade-Be-

hring,
6. reagenti za imunologijo: AXSYM - Ab-

bott,
7. reagenti za biokemijo - (suha kemija):

Kodak Vitros - Ektachem 250,
11. reagenti za elektrofrezo: Sebia,
12. reagenti za hematologijo: GEN –s;

Beckman-Coulter, Coulter ACT DIF.
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihel-

ska cesta 1.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
II. pripomočki za nego rane: Sanolabor

d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
III. obvezilni material: Sanolabor d.d., Le-

skoškova 4, 1000 Ljubljana,
IV. mavčni povoji in podalge: Sanolabor

d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
V. opornice: Iris Mednarodna trgovina

d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
VI. laboratorijski material – po podskupi-

nah:
1. regenti za biokemijo – (mokra ke-

mija): Hitachi 912 – Roche: Kemofarma-
cija d.d., Cesta na Brdo 100, 1001 Ljub-
ljana,

2. reagenti za plinsko analizo: AVL -
990 + Compact 3 – AVL; Roche: Kemo-
farmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1001
Ljubljana,

3. reagenti za določanje elektrolitov: AVL
- 983-S + 988-3; AVL-Roche: Adriamed
d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana,

4. reagenti za imunologijo: Elecsys
1010: Roche: Kemofarmacija d.d., Cesta
na Brdo 100, 1001 Ljubljana,
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5. reagenti za koagulacijo: Dade-Be-
hring: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana,

6. reagenti za imunologijo: Axsym - Ab-
bott: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana,

7. reagenti za biokemijo - (suha kemija):
Kodak Vitros - Ektachem 250: Meditrade
d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,

11. reagenti za elektroforezo: Sebia: Mi-
kro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Mari-
bor,

12. reagenti za hematologijo: Gen - s;
Beckman-Coulter, Coulter ACT DIF: Kemo-
farmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1001
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
II.:10,466.642,20 SIT,
III.: 31,276.450,90 SIT,
IV.: 8,677.091,10 SIT,
V.: 2,408,150,20 SIT,
VI.1: 32,560.454,40 SIT,
VI.2: 1,070.856 SIT,
VI.3: 2,637.853,20 SIT,
VI.4: 12,138.557,33 SIT,
VI.5: 3,746.084,93 SIT,
VI.6: 8,932.690,37 SIT,
VI.7: 8,944.093,44 SIT,
VI.11: 2,364.664,80 SIT,
VI.12: 5,938.997,76 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
II.: 14,209.063,80 SIT, 10,466.642,20

SIT,
III.: 40,655.539,70 SIT, 31,276.450,90

SIT,
IV.: 14,348.705,60 SIT, 8,677.091,10

SIT,
V.: 2,862.172,30 SIT, 2,408.150,20

SIT,
VI.1: 35,406.733,14 SIT, 32,560.454,40

SIT,
VI.2: 1,070.861,25 SIT, 1,070.856 SIT,
VI.3: 2,637.870 SIT, 2,637.853,20 SIT,
VI.4: 12,194.940,30 SIT, 12,138.557,33

SIT,
VI.5: 4,246.266,15 SIT, 3,746.084,93

SIT,
VI.6: 9,118.317,95 SIT, 8,932.690,37

SIT,
VI.7: 9,838.334,62 SIT, 8,944.093,44

SIT,
VI.11: 2.364.664,80 SIT,
VI.12: 6,277.478,40 SIT, 5,938.997,76

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 11. 9. 2003.
Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 158/01 Ob-101949
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/33-21-095.

3. Datum izbire: 21. 7. 2003.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: prehrambeni artikli po skupinah, Splo-
šna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska ce-
sta 1, 8000 Novo mesto.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.o.o.,

2. meso: Mesarstvo Cvetan s.p.
3. meso perutnine in kuncev ter perut-

ninski izdelki: se ne odda, ker je bila pre-
dložena samo ena pravilna ponudba,

4. mesni izdelki: Mesarstvo Cvetan s.p.
5. ribe in mehkužci: Delmar d.o.o. Izola,
6. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski

izdelki: Dolenjske pekarne d.d. Novo mesto,
7. testenine, prepečenec in zmrznjeni

krompirjevi izdelki: Pekarna Pečjak d.o.o.,
10. zelenjava sveža in naravno kisana:

KZ Krka z.o.o. Novo mesto, Krnc d.o.o.
Novo mesto in Mercator Dolenjska d.d. No-
vo mesto,

11. zelenjava zmrznjena: KZ Krka z.o.o.
Novo mesto,

12. zelenjava in sadje konzervirano: Krnc
d.o.o. Novo mesto,

13. sadje domače: KZ Krka z.o.o. Novo
mesto, Krnc d.o.o. Novo mesto in Mercator
Dolenjska d.d. Novo mesto,

14. agrumi, tropsko, lupinasto in suho
sadje: KZ Krka z.o.o. Novo mesto, Krnc
d.o.o. Novo mesto in Mercator Dolenjska
d.d. Novo mesto,

16. jajca: se ne odda, ker je bila predlo-
žena samo ena pravilna ponudba.

7. Pogodbena vrednost:
skupina 1: 9,914.806,73 SIT,
skupina 2: 25,136.390,43 SIT,
skupina 4: 3,817.771,05 SIT,
skupina 5: 782.344 SIT,
skupina 6: 7,923.978 SIT,
skupina 7: 5,334.699,70 SIT,
skupina 10: 3,224.986,01 SIT,
skupina 11: 4,466.882,50 SIT,
skupina 12: 3,235.037,18 SIT,
skupina 13: 1,047.154,18 SIT,
skupina 14: 1,451.938,56 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 13 (od tega

1 nepopolna).
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. mleko in mlečni izdelki:

10,138.646,84 SIT, 9,914.806,73 SIT,
2. meso: 30,211.511,40 SIT,

25,136.390,43 SIT,
4. mesni izdelki: 4,036.734,50 SIT,

3,817.771,05 SIT,
5. ribe in mehkužci: 1,075.480,05 SIT,

782.344 SIT,
6. kruh, pekovsko pecivo in slaščičar-

ski izdelki: 8,330.154,84 SIT, 7,923.978
SIT,

7. testenine, prepečenec in zmrznjeni
krompirjevi izdelki: 5,476.313 SIT,
5,334.699,70 SIT,

10. zelenjava sveža in naravno kisana:
3,625.731,02 SIT, 3,224.986,01 SIT,

11. zelenjava zmrznjena: 6,268.743,07
SIT, 4,466.882,50 SIT,

12. zelenjava in sadje konzervirano:
4,870.800,38 SIT, 3,235.037,18 SIT,

13. sadje domače: 1,515.330,53 SIT,
1,047.154,18 SIT,

14. agrumi, tropsko, lupinasto in suho
sadje: 1,728.184,59 SIT, 1,451.938,56 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: 2. 3. 2002,
št. 14, 15.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2003.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 57 Ob-101950
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 28. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: avtomobilske pnevmatike in zračni-
ce za leto 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja vrednost.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbira ni bila opravljena
– naročnik je prejel same nepravilne po-
nudbe.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 11. 9. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 60 Ob-101951
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 28. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: 37.000 kg kartonov bele barve
za naslavljanje v kvaliteti papirja KV MK
od tega: gramature 200 gr dimenzij
20 x 13 cm 22.000 kg, dimenzije
15 x 13 cm 5000 kg, dimenzij A5 5000
kg in gramature 250 gr dimenzije A4
5000 kg.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja vrednost.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbira ni bila opravljena
- naročnik ni prejel 2 pravilnih ponudb.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 59 Ob-101952
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 29. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 7 ročnih električnih viličarjev nosil-
nosti 1500 kg in 3 vlečna vozila za no-
tranji transport (električni pogon) vsaj
2,8 kW.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena vrednost za
sklop do 90 točk, rok dobave do 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: I. sklop: VETIS d.o.o.,
Ljubljana, Pot v mejah 18, 1000 Ljubljana
in II. sklop: LINFIS d.o.o., Ljubljana, Graj-
zerjeva ul. 6, 1260 Ljubljana-Polje.

7. Pogodbena vrednost: VETIS:
13,178.917,50 SIT in LINFIS: 7,428.600
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: I. sklop: 16,677.500 SIT brez DDV,
13,178.917,50 SIT brez DDV; II. sklop:
9,076.806 SIT brez DDV, 7,428.600 SIT
brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-101994
1. Naročnik: Osnovna šola heroja Jane-

za Hribarja, Osnovna šola Toneta Šraja-Aljo-
še, Osnovna šola “Jožeta Krajca“ Rakek.

2. Naslov naročnika: Osnovna šola he-
roja Janeza Hribarja, Cesta Notranjskega
odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.
01/707-12-50, faks 01/707-12-60,
Osnovna šola Toneta Šraja-Aljoše, Nova
vas 4 b, 1385 Nova vas, tel.
01/709-80-14, faks 01/709-80-14,
Osnovna šola “Jožeta Krajca“ Rakek, Par-
tizanska ceta 28, 1381 Rakek, tel.
01/705-25-10, faks 01/705-12-08 .

3. Datum izbire: 25. avgust 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: sukcesivna dobava živil, Osnovna
šola heroja Janeza Hribarja, Cesta Notranj-
skega odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu,
Osnovna šola Toneta Šraja-Aljoše, Nova
vas 4 b, 1385 Nova vas, Osnovna šola
“Jožeta Krajca“ Rakek, Partizanska cesta
28, 1381 Rakek.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 80 točk, fiksnost
cen do 6 točk, strokovna priporočila do
5 točk, plačilni pogoji do 5 točk, lastna pro-
izvodnja do 2 točki, odzivni čas za interven-
tna naročila do 2 točki.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. sklop: meso in me-
sni izdelki: 1/1 - Litijska mesarija d.d., Slat-

na 1, 1275 Šmartno, 1/2 - Mesarstvo Po-
dobnik, Podobnik Ivan s.p., Čeplez 12,
5282 Cerkno; 2. sklop: ribe: Brumec-Ru-
čigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš;
3. sklop: mleko in mlečni izdelki: 3/1 -
Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska
cesta 5, 5271 Vipava, 3/2 - Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljublja-
na; 3/3 - Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče; 4. sklop: kruh, pekov-
ski izdelki in slaščice: 4/1 - Pekarna Blat-
nik d.o.o., Predstruge 69, 1312 Videm-Do-
bropolje, 4/2 - Pekarna Vrhnika d.d., Idrij-
ska 21, 1360 Vrhnika; 5. sklop: žita in mlev-
ski izdelki: 5/1 - Žito d.d., Šmartinska 154,
1529 Ljubljana, 5/2 - Mlinotest d.d., Tovar-
niška cesta 14, 5270 Ajdovščina, 5/3 -
Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 6. sklop:
sadje, zelenjava in stročnice: Mercator d.d.,
Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana; 7. sklop: konzervirani izdel-
ki: 7/1 - Osem d.o.o. Grosuplje, Sp. Slivni-
ca 107, 1290 Grosuplje, 7/2 - Kolinska
d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, 7/3
- Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana; 8. sklop:
zamrznjena živila: 8/1 - Žito d.d., Šmartin-
ska 154, 1529 Ljubljana, 8/2 - Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica, 8/3 - Brumec-Ručigaj d.o.o., Te-
stenova 55, 1234 Mengeš; 9. sklop: sadni
sokovi in sirupi: 9/1 - Nektar&Natura d.o.o.,
Brnčičeva 3, 1231 Ljubljana-Črnuče; 9/2 -
Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovšči-
na, 9/3 - Marcator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana;
10. sklop: ostala živila: 10/1 - Matik d.o.o.,
Smrekarjeva 3, 1000 Ljubljana, 10/2 - Ko-
linska d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljublja-
na, 10/3 Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: OŠ heroja Ja-
neza Hribarja: 1. sklop: 1/1 - 4,500.719,10
SIT, 1/2 - 4,116.255,01 SIT, 2. sklop:
311.178 SIT; 3. sklop: 3/1 - 1,935.765,86
SIT, 3/2 - 4,256.975,06 SIT, 3/3 -
4,193.029,84 SIT; 4. sklop: 4/1 -
8,181.319,99 SIT, 4/2 - 7,776.385 SIT; 5.
sklop: 5/1 - 469.643 SIT, 5/2 -
466.561,62 SIT, 5/3 - 771.991,45 SIT; 6.
sklop: 6/1 - 3,670.555 SIT; 7. sklop: 7/1 -
306.727,91 SIT, 7/2 - 1,361.951,59 SIT,
7/3 - 2,058.001,30 SIT; 8. sklop: 8/1 -
1,558.789 SIT, 8/3 - 2,224.684 SIT; 9.
sklop: 9/1 - 2,084.091 SIT, 9/2 -
2,139.572,61 SIT, 9/3 - 1,930.369 SIT;
10. sklop: 10/1- 918.894,60 SIT, 10/2 -
766.256,20 SIT, 10/3 - 2,884.934,09 SIT;
OŠ Toneta Šraja-Aljoše: 1. sklop: 1/1 -
2,735.757,50 SIT, 1/2 - 2,583.476,35
SIT; 2. sklop: 222.967,50 SIT; 3. sklop:
3/1 - 749.911,19 SIT, 3/2 - 3,401.405,62
SIT, 3/3 - 3,439.887,42 SIT; 4. sklop: 4/1
- 10,362.149,33 SIT, 4/2 - 9,935.108 SIT;
5. sklop: 5/1 - 326.172 SIT, 5/2 -
342.595,87 SIT, 5/3 - 555.030,05 SIT; 6.
sklop: 6/1 - 2,363.643,92 SIT; 7. sklop:
7/1 - 547.190,08 SIT, 7/2 - 1,702.438,38
SIT, 7/3 - 2,129.332,13 SIT; 8. sklop: 8/1
- 1,098.512 SIT, 8/2 - 1,225.282,04 SIT;
9. sklop: 9/1 - 2,172.555,00 SIT, 9/2 -
2,094.324,29 SIT, 9/3 - 2,139.396,37 SIT;
10. sklop: 10/1- 134.544 SIT, 10/2 -
485.172,46 SIT, 10/3 - 1,131.469,38 SIT;

OŠ “Jožeta Krajca“ Rakek: 1. sklop: 1/1 -
3.893.823,30 SIT, 1/2 - 3,444.871,55
SIT; 2. sklop: 210.858,90 SIT; 3. sklop:
3/1 - 1,379.519,89 SIT, 3/2 -
3,113.382,41 SIT; 3/3 - 2,946.220,24 SIT;
4. sklop: 4/1 - 2,889.201,32 SIT, 4/2 -
2,253.741 SIT; 5. sklop: 5/1 - 330.463
SIT, 5/2 - 241.802,23 SIT, 5/3 -
423.190,56 SIT; 6. sklop: 4,022.888,14
SIT; 7. sklop: 7/1 - 181.177,05 SIT, 7/2 -
797.765,30 SIT, 7/3 - 1,195.149,92 SIT;
8. sklop: 8/1 - 634.402 SIT, 8/2 -
579.214,81 SIT, 8/3 - 893.454,10 SIT, 9.
sklop: 9/1 - 588.655 SIT, 9/2 -
300.683,90 SIT, 9/3 - 542.315,32 SIT;
10. sklop: 10/1 - 205.760,55 SIT, 10/2 -
458.436,92 SIT, 10/3 - 1,366.342,45 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: OŠ heroja Janeza Hribarja: 1. sklop:
5,601.800,75 SIT, 4,116.255,01 SIT, 2.
sklop: 358.747,11 SIT, 311.178 SIT, 3. sklop:
4,256.975,06 SIT, 369.547,20 SIT, 4. sklop:
9,855.696 SIT, 24.381,54 SIT, 5. sklop:
771.991,45 SIT, 161.042,58 SIT, 6. sklop:
3,670.555 SIT, 3,670.555 SIT, 7. sklop:
2,058.001,30 SIT, 306.727,91 SIT, 8. sklop:
1,558.789 SIT, 148.862 SIT, 9. sklop:
2,139.571,61 SIT, 15.262,98 SIT, 10. sklop:
2,884.934,09 SIT, 29.726,74 SIT; OŠ Tone-
ta Šraja-Aljoše: 1. sklop: 3,583.538 SIT,
2,583.476,35 SIT, 2. sklop: 298.903,94 SIT,
222.967,50 SIT, 3. sklop: 3,439.887,42 SIT,
241.704 SIT, 4. sklop: 12,230.399 SIT,
16.752,96 SIT, 5. sklop: 555.030,05 SIT,
180.060,43 SIT, 6. sklop: 2,362.643,92 SIT,
2,362.643,92 SIT, 7. sklop: 2,129.332,13
SIT, 83.056,75 SIT, 8. sklop: 1,797.766,83
SIT, 111.646,50 SIT, 9. sklop: 2,172.555,00
SIT, 2,094.324,29 SIT, 10. sklop:
1,131.469,38 SIT, 23.336,88 SIT; OŠ “Jože-
ta Krajca“ Rakek: 1. sklop: 4,824.571,85 SIT,
3,444.871,55 SIT, 2. sklop: 223.810,39 SIT,
210.858,90 SIT, 3. sklop: 3,113.382,41 SIT,
591.307,20 SIT, 4. sklop: 3,385.546 SIT,
17.500,86 SIT, 5. sklop: 423.190,56 SIT,
103.668,30 SIT, 6. sklop: 4,022.888,14 SIT,
4,022.888,14 SIT, 7. sklop: 1,195.149,92
SIT, 181.177,05 SIT, 8. sklop: 893.454,10
SIT, 95.351,57 SIT, 9. sklop: 588.655 SIT,
542.315,32 SIT, 10. sklop: 1,366.342,45
SIT, 205.760,55 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
za celotno naročilo, za posamezne sklope
živil ali za posamezna živila znotraj sklopov,
za vse tri naročnike ali za posameznega
naročnika. Ker so naročniki za dobavo živil
po posameznih sklopih izbrali več pogod-
benih dobaviteljev so se v pogobah obveza-
li, da bodo od vsakega dobavitelja dobavili
živila najmanj v višini 20% orientacijske po-
godbene vrednosti.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. september 2003.

Osnovna šola heroja Janeza
Hribarja, Osnovna šola Antona

Šraja-Aljoše, Osnovna šola “Jožeta
Krajca“ Rakek
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Št. 74480/03 1776-11/03 Ob-101999
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana, telefaks 01/251-45-84,
elektronski naslov: Mf.Razpisi@mf-rs.si.

3. Datum izbire: 24. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška oprema: IV.A.I.1 60 ko-
sov standardnih osebnih računalnikov,
IV.A.I.2. 50 kosov zmogljivejših osebnih ra-
čunalnikov, IV.A.I.3. 10 kosov profesionalnih
delovnih postaj, IV.A.II.1. 20 kosov preno-
snih računalnikov, IV.A.II.2 5 kosov zmoglji-
vih prenosnih računalnikov, IV.B.I.1 skupina
strežnikov A, IV.B.I.2 skupina strežnikov B,
IV.B.I.3 skupina strežnikov C, IV.B.I.4
skupina strežnikov D, IV.B.I.5 skupina
strežnikov E, IV.B.I.6 skupina strežnikov F,
IV.C.I.1-3 nadgradnja obstoječe opreme,
IV.C.I.4. SAN FC oprema, IV.C.I.5. brezpre-
kinitveni napajalniki IV.C.I.6 3 kompleti opre-
me za varnostno arhiviranje, IV.C.I.7 5 kosov
SCSI krmilnikov, IV.C.I.8 1 kos SDLT knjižni-
ca, IV.C.I.9 USB diski, IV.C.I.10 razširitev di-
skovnega sistema in IV.C.I.11 komplet opre-
me za brezžični dostop.

Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: sposobnost ponudnika, ka-
drovske zmogljivosti, njegovo finančno sta-
nje in poslovne povezave s področja po-
nudbe, tehnične lastnosti ponujene opre-
me, servisiranje ponujene opreme,
komercialni pogoji, cena ponudbe za sklop
(točko razpisa). Končni kriterij za razvrstitev
ponudnikov je bilo najnižje razmerje med
ceno ponudbe in doseženimi točkami za
točko razpisa, na kateri je ponudnik kandi-
diral. Za točke IV.C.I.1., IV.C.I.3., IV.C.I.5.
in IV.C.I.9. se ne dodeli naročilo, ker je
naročnik prejel le eno pravilno ponudbo za
vsako točko. Za točki IV.C.I.2. in IV.C.I.4 se
ne dodeli naročilo, ker naročnik ni prejel
nobene pravilne ponudbe.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za točko IV.A.I.1.: Oria
Computers, d.o.o., Zagorje, Polje 4; za toč-
ke IV.A.I.2., IV.B.I.3., IV.B.I.5. in IV.B.I.7.:
ITS Intertrade sistemi d.o.o., Ljubljana, Le-
skoškova 6; za točke IV.A.I.3., IV.B.I.4.,
IV.B.I.6. in IV.C.I.6.: FMC d.o.o., Ljubljana,
Letališka 32; za točke IV.A.II.1., IV.A.II.2 in
IV.C.I.10.: Hermes Plus d.d., Ljubljana-Čr-
nuče, Šlandrova 2; za točke IV.B.I.1,
IV.B.I.2, IV.C.I.8. in IV.C.I.11 Simt d.o.o.,
Grosuplje, Industrijska 5.

7. Pogodbena vrednost: IV.A.I.1:
15,048.000 SIT, za točko IV.A.I.2:
16,982.460 SIT, za točko IV.A.I.3:
8,940.000 SIT, za točko IV.A.II.1:
7,434.834,48 SIT, za točko IV.A.II.2:
2,868.015,18 SIT, za točko IV.B.I.1:
9,104.652 SIT, za točko IV.B.I.2:
11,893.344 SIT, za točko IV.B.I.3:
2,973.141,60 SIT, za točko IV.B.I.4:
18,057.720 SIT, za točko IV.B.I.5:
11,955.038,40 SIT, za točko IV.B.I.6:
2,275.920 SIT, za točko IV.C.I.6:
2,970.000 SIT, za točko IV.C.I.7: 441.054
SIT, za točko IV.C.I.8: 4,953.332,40 SIT,
za točko IV.C.I.10: 43,725.103,84 SIT, za
točko IV.C.I.11: 180.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: za točko IV.A.I.1: 19,260.329,04 SIT,
12,096.000 SIT, za točko IV.A.I.2:
20,836.576,20 SIT, 15,600.000 SIT, za
točko IV.A.I.3: 11,830.566 SIT,
8,095.846,32 SIT, za točko IV.A.II.1:
9,468.407,52 SIT, 6,715.200 SIT, za toč-
ko IV.A.II.2: 2,868.015,18 SIT, 2,782.800
SIT, za točko IV.B.I.1: 9,104.652 SIT,
7,273.920 SIT, za točko IV.B.I.2:
17,744.155,20 SIT, 11,418.000 SIT, za toč-
ko IV.B.I.3: 3,591.155,43 SIT,
2,552.277,60 SIT, za točko IV.B.I.4:
20,969.955,60 SIT, 18,057.720 SIT, za
točko IV.B.I.5: 13,357.921,20 SIT,
11,867.160 SIT, za točko IV.B.I.6:
3,114.463,61 SIT, 2,275.920 SIT, za toč-
ko IV.C.I.6: 6,107.520,60 SIT, 2,970.000
SIT, za točko IV.C.I.7: 501.865,90 SIT,
441.054 SIT, za točko IV.C.I.8:
7,366.798,80 SIT, 4,740.000 SIT, za toč-
ko IV.C.I.10: 52.760.703,90 SIT,
43,725.103,84 SIT, za točko IV.C.I.11:
306.260,28 SIT, 180.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 9. 2003.

Ministrstvo za finance

Št. 5/2003 Ob-102000
1. Naročnik: Zavod Hrastovec-Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec 22,

2230 Lenart.
3. Datum izbire: 11. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava blaga, Zavod Hrastovec-Tra-
te, na naslovu: Hrastovec 22, 2230 Lenart.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. skupina: copati – Veletrgovina Vema,
Tržaška c. 65, 2000 Maribor,

2. skupina: čevlji – Veletrgovina Vema,
Tržaška c. 65, 2000 Maribor,

3. skupina: brisače – Veletrgovina Ve-
ma, Tržaška c. 65, 2000 Maribor,

4. skupina: posteljnina – Veletrgovina
Vema, Tržaška c. 65, 2000 Maribor,

5. skupina: žimnice – Veletrgovina Ve-
ma, Tržaška c. 65, 2000 Maribor,

6. skupina: perilo – Sanolabor d.d., Le-
skoškova 4, 1000 Ljubljana,

7. skupina: obleke – Sanolabor d.d., Le-
skoškova 4, 1000 Ljubljana,

8. skupina: trenirke – Sanolabor d.d.,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– za skupino 1: copati – 3,261.600 SIT,
– za skupino 2: čevlji – 5,856.960 SIT,
– za skupino 3: brisače – 649.440 SIT,
– za skupino 4: posteljnina – 3,441.600

SIT,
– za skupino 5: žimnice – 1,694.640

SIT,
– za skupino 6: perilo – 1,869.000 SIT,
– za skupino 7: obleka – 5,252.920 SIT,
– za skupino 8: trenirke – 5,013.600

SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za skupino 1: copati – 3,799.200 SIT,

3,261.600 SIT,
– za skupino 2: čevlji – 6,103.760 SIT,

5,856.960 SIT,
– za skupino 3: brisače – 688.800 SIT,

649.440 SIT,
– za skupino 4: posteljnina – 4,053.600

SIT, 3,441.600 SIT,
– za skupino 5: žimnice – 2,094.672

SIT, 1,694.640 SIT,
– za skupino 6: perilo – 2,264.400 SIT,

1,869.000 SIT,
– za skupino 7: obleka – 7,714.920 SIT,

5,252.920 SIT,
– za skupino 8: trenirke – 5,631.600

SIT, 5,013.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 55-56 z dne 28. 6. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2003.

Zavod Hrastovec-Trate

Ob-102030
1. Naročnik: Vrtec Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: 1410 Zagorje ob

Savi, Pečarjeva 4, tel. 03/56-60-660, faks
03/56-60-663.

3. Datum izbire: 15. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeni izdelki za obdobje do
dne 30. 6. 2006, Zagorje ob Savi.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena. Izbrani so bili ponud-
niki, ki so ponujali najnižjo ceno.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

I. skupina – mleko in mlečni izdelki ter
margarina, vrednost 5,000.000 SIT: Ljub-
ljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Mlekarna
Celeia d.o.o., Petrovče,

II. skupina – sveže meso in mesni izdelki
ter jajca, vrednost 5,000.000 SIT: Jurmes
Trgovina, d.d., Šentjur, Litijska mesarija,
d.d., Šmartno,

III. skupina: perutnina in izdelki iz perutnin-
skega mesa, vrednost 1,600.000 SIT: Jur-
mes Trgovina, d.d., Šentjur, Litijska mesarija,
d.d., Šmartno, Perutnina Ptuj, d.d., Ptuj,

IV. skupina – zamrznjene in konzervira-
ne ribe ter izdelki, vrednost 1,500.000 SIT:
Mercator, d.d., Ljubljana, Brumec Ručigaj,
d.o.o., Mengeš, Pekarna Pečjak, d.o.o.,
Škofljica,

V. skupina – sveža zelenjava in sadje,
vrednost 4,000.000 SIT: Mercator, d.d.,
Ljubljana, Era, d.d., Velenje,

VI. skupina – zamrznjena zelenjava in
sadje, vrednost 700.000 SIT: Brumec-Ru-
čigaj, d.o.o., Mengeš, Mercator, d.d., Ljub-
ljana,

VII. skupina – zamrznjeni izdelki in poliz-
delki iz testa, vrednost 800.000 SIT: Pekar-
na Pečjak, d.o.o., Škofljica, Žito, d.d., Ljub-
ljana, Brumec - Ručigaj, d.o.o., Mercator,
d.d., Ljubljana,
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VIII. skupina – sadni sokovi in sirupi, vre-
dnost 1,100.000 SIT: Nektar, d.o.o., Ljub-
ljana, Era, d.d., Velenje, Fructal, d.d., Aj-
dovščina, Mercator, d.d., Ljubljana,

IX. skupina – žita, mlevski izdelki, vre-
dnost 700.000 SIT: Žito, d.d., Ljubljana,
Mercator, d.d., Ljubljana, Era, d.d., Velenje,

X. skupina – testenine in keksi, vrednost
600.000 SIT: Mercator, d.d., Ljubljana, Era,
d.d., Velenje, Žito, d.d., Ljubljana, Pekarna
Pečjak, d.o.o.,

XI. skupina – kruh, pekovsko pecivo in
slaščičarski izdelki, vrednost 3,500.000
SIT: Žito, d.d., Ljubljana, Pekarska družba
Savinjski kruhek, d.o.o., Žalec, Don Don,
d.o.o., Metlika, Klasje, d.d., Celje,

XII. skupina – ostalo prehrambeno bla-
go, vrednost 1,500.000 SIT: Era, d.d., Ve-
lenje, 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: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
I. skupina – mleko in mlečni izdelki ter

margarina: 3,085.157 SIT, 2,501.166 SIT,
II. skupina – sveže meso in mesni izdelki

ter jajca: 4,470.130 SIT, 4,465.825 SIT,
III. skupina – perutnina in perutninski iz-

delki: 1,784.686 SIT, 1,542.150 SIT,
IV. skupina – zamrznjene in konzervira-

ne ribe ter izdelki: 1,370.225 SIT,
1,034.384 SIT,

V. skupina – sveža zelenjava in sadje:
3,846.108 SIT, 2,978.062 SIT,

VI. skupina – zamrznjena zelenjava in
sadje: 691.808 SIT, 453.219 SIT,

VII. skupina – zamrznjeni izdelki in poliz-
delki iz testa: 836.318 SIT, 604.316 SIT,

VIII. skupina – sadni sokovi in sirupi:
1,286.700 SIT, 980.261 SIT,

IX. skupina – žita in mlevski izdelki:
729.680 SIT, 529.597 SIT,

X. skupina – testenine in keksi: 590.811
SIT, 318.946 SIT,

XI. skupina – kruh, pekovsko pecivo in
slaščičarski izdelki: 2,913.080 SIT,
2,453.916 SIT,

XII. skupina – ostalo prehrambeno bla-
go: 2,290.687 SIT, 2,204.200 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Vrtec Zagorje ob Savi

Št. 29/2975/2003 Ob-102049
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelava in dobava omar za zaščito,
vodenje in meritve.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Iskra d.d., Kotnikova
ulica 28, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 123,111.600
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 130,254.000 SIT, 123,111.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51381.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 8. 2003.

Elektro-Slovenija d.o.o.
Splošni sektor

Št. 568/03 Ob-102057
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/522-27-64.

3. Datum izbire: 28. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup drenažnih sistemov za prsni
koš po sklopih; 1. sklop: drenažni sistem
za prsni koš, 2. sklop: drenažni sistemi za
prsni koš po pneumonektomiji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za izbor je bilo v obeh
sklopih eno, in sicer: ponudbena cena
100%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za 1. sklop je naročilo
dodeljeno ponudniku Angiomedic, d.o.o.,
Partizanska cesta 109, 6210 Sežana; za 2.
sklop je bilo naročilo dodeljeno ponudniku
Auremiana, d.o.o., Partizanska 109, 6210
Sežana.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih izbranih sklopih (vse vrednosti so v SIT
z vključenim DDV): 1. sklop:
26,893.046,40 SIT, 2. sklop: 712.800 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: po posamez-
nih sklopih; 1. sklop: 4 ponudbe, 2. sklop:
2 ponudbi;.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: (vse vrednosti so v SIT z vključenim
DDV): 1. sklop: 46,920.048 SIT,
26,893.046,40 SIT, 2. sklop: 1,937.644
SIT, 712.800 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 01/2003-2 Ob-102062
1. Naročnik: Infrastruktura Bled d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rečiška cesta 2,

4260 Bled.
3. Datum izbire: 20. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: smetarsko vozilo, dobava fco sedež
naročnika – Bled.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena brez davka - 30 točk,

dobavni rok - 20 točk, izpolnjevanje tehnič-
nih zahtev - 20 točk, reference za smetar-
ska vozila v Sloveniji - 10 točk, garancija - 5
točk, rok plačila - 3 točke, druge ugodnosti
- 2 točki. Izbran je bil ponudnik, ki je dose-
gel največje število točk po zgoraj navede-
nih merilih.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AC-INTERCAR d.o.o.
trgovina z avtomobili in deli, vzdrževanje mo-
tornih vozil, Baragova 5, 1113 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 21,400.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 22,448.000 SIT, 20,603.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 45 z dne 16. 5. 2003, št. 01/2003.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Infrastruktura Bled d.o.o.

Št. 67 Ob-102064
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-02-305, tele-
faks 02/449-23-79.

3. Datum izbire: 26. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelava in montaža opreme na poš-
ti Vrhnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema
d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,865.500
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 17,142.604 SIT, 9,865.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 9. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 17123-04-403-33/2003 Ob-102066
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 17. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega razpisa je dobava in-
formacijske opreme, in sicer:

– sklop 1: delovne postaje,
– sklop 2: tablični računalniki,
– sklop 3: LCD zasloni,
– sklop 4: datotečni strežniki,
– sklop 5: omrežna oprema,
– sklop 6: tiskalniki,
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– sklop 7: skenerji,
– sklop 8: risalniki,
– sklop 9: strojna oprema.
Kraj dobave: Ministrstvo za notranje za-

deve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: na javni razpis so
pravočasno prispele ponudbe petih ponud-
nikov. Naročnik je pri analizi ponudb ugoto-
vil, da ena ponudba v celoti in štiri ponudbe
za posamezne sklope ne ustrezajo vsem
zahtevam iz razpisne dokumentacije, zato
so le-te izločene iz nadaljnjega postopka.
Naročnik je na podlagi merila cena in ureje-
nost sistema kakovosti izbral ekonomsko
najugodnejšo ponudbo za posamezni sklop,
kot je navedeno v 6. točki te objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za sklopa 1 in 6: SIMT d.o.o., Industrij-
ska 5, 1290 Grosuplje,

– za sklope 2, 3 in 8: Unistar LC d.o.o.,
Kotnikova 32, 1000 Ljubljana,

– za sklop 4: ITS Intertrade sistemi
d.o.o., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana,

– za sklop 5: Iskra Transmission d.d.,
Stegne 11, 1000 Ljubljana,

– za sklop 7: Liko Pris d.o.o., Verd 100a,
1360 Vrhnika,

– za sklop 9: javni razpis ni uspel.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1 je 77,580.028,80 SIT z DDV,
– sklop 2 je 2,707.377,01 SIT z DDV,
– sklop 3 je 4,028.936,40 SIT z DDV,
– sklop 4 je 2,631.037,20 SIT z DDV,
– sklop 5 je 3,625.718,40 SIT z DDV,
– sklop 6 je 5,843.194,80 SIT z DDV,
– sklop 7 je 5,355.120 SIT z DDV,
– sklop 8 je 2,724.345,97 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop 1: 37,049.016 SIT z DDV,

35,345.616 SIT z DDV,
– za sklop 2: 2,969.280 SIT z DDV,

2,707.377,01 SIT z DDV,
– za sklop 3: 4,660.876,80 SIT z DDV,

2,148.766,08 SIT z DDV,
– za sklop 4: 3,114.936 SIT z DDV,

2,631.037,20 SIT z DDV,
za sklop 5: 2,967.528,57 SIT z DDV,

2,177.359,20 SIT z DDV,
– za sklop 6: 2,594.352,45 SIT z DDV,

2,501.590,80 SIT z DDV,
– za sklop 7: 4,237.309,80 SIT z DDV,

4,042.440 SIT z DDV,
– za sklop 8: 2,987.179,20 SIT z DDV,

2,724.345,97 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 35 z dne 11. 4. 2003,
Ob-91652 in v Uradnem listu RS, št. 37 z
dne Ob-92417.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Ministrstvo
za notranje zadeve

Št. 404-08-223/2003-6 Ob-102077
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, Ljubljana, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-81-64.

3. Datum izbire: 22. 8. 2003.
Datum sklenitve pogodbe: 5. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 100 kosov RKB kombinezonov (lah-
ko zaščitno oblačilo).

Dobava v skladišče URSZR, Obvozna
pot b.š., Ljubljana – Šentvid.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je RKB kombine-
zone nabavljal že po odprtem postopku in
sicer v okviru postopka št. MORS
5/2003-ODP, sredstva in oprema za za-
ščito in reševanje, št. 404-08-70/2003-5,
vendar v predpisanem roku ni prejel nobe-
ne ponudbe. Tako je na podlagi 1. točke
prvega odstavka 20. člena ZJN-1 za naba-
vo omenjenega blaga začel postopek s po-
gajanji in k oddaji ponudbe povabil podje-
tje ROTIS d.o.o. Njihovo ponudbo je na-
ročnik natančno pregledal in ugotovil, da
ponudba ponudnika v celoti ustreza zahte-
vam iz povabila za oddajo ponudbe, tako
tehnično kot tudi cenovno, zato se jo izbe-
re za nabavo blaga, ki je predmet javnega
naročila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Rotis d.o.o., Brodišče
5, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: 2,245.440 SIT
z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 2,245.440 SIT z vključenim DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 9. 2003.
Ministrstvo za obrambo

Št. 025/2003 Ob-102080
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 10. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška strojna oprema po sklo-
pih: A: osebni računalniki, B1: prenosni ra-
čunalniki, B2: dlančniki, C1: strežniki Intel
arhitekture, C2: enota za arhiviranje podat-
kov, Č: monitorji, E: tiskalniki, F: optični
čitalniki, N: oprema WAN.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A, B1, C1: FMC
d.o.o. Ljubljana; sklop B2: ECS d.o.o., Tr-
zin; sklop E: Unistar LC d.o.o., Ljubljana;
sklop C2: Liko Pris d.o.o., Vrhnika; sklop
Č: Lancom d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: FMC d.o.o.:
54,422.832 SIT (z DDV); ECS d.o.o.:
932.715 SIT (z DDV); Unistar LC d.o.o.:
16,094.549,66 SIT (z DDV); Liko Pris

d.o.o.: 4,030.560 SIT (z DDV); Lancom
d.o.o.: 17,547.756 SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: A: 4; B1: 2;
B2: 4; C1: 4; C2: 4; Č: 3, E: 4, F: 0, N: 1.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: sklop A: 34,229.961,71 SIT,
32,628.936 SIT; sklop B1:
16,586.530,01 SIT, 15,874.464 SIT;
sklop B2: 847.845,90 SIT, 666.225 SIT;
sklop C1: 1,115.520 SIT, 897.408 SIT;
sklop C2: 4,895.617,07 SIT, 4,030.560
SIT; sklop Č: 19,219.273,20 SIT,
17,547.756 SIT; sklop E: 11,412.820,12
SIT, 10,076.654,84 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik je izvedel drugo fazo ome-
jenega postopka pri javnem naročilu RTV
003/2002-3L-OME/B. Za sklopa F in N, v
skladu z 76. členom ZJN-1 naročnik ni iz-
bral najugodnejšega ponudnika, ker ni pre-
jel dveh pravilnih ponudb.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 32-33 z dne 12. 4. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 9. 2003.

Radiotelevizija Slovenija, javni
zavod

Št. 23/2003 Ob-102110
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava varnostne opreme za stolpe.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračunov.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo dode-
ljeno, ker je prispela samo ena pravilna po-
nudba.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je izvedel drugo fazo jav-
nega naročila RTV 183/2001 – Dobava
varnostne opreme za stolpe za obdobje
3 let.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št 44 z dne 1. 6. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 9. 2003.

Radiotelevizija Slovenija, javni
zavod

Št. 30/2003 Ob-101926
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 7. 2003.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: video/audio strežnik za predvajanje
programa in produkcijo oddaj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena – 60%, tehnična
ustreznost – 40%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Videolab GmbH, Fro-
belstr. 73, Koln, Nemčija.

7. Pogodbena vrednost: 86.874 EUR,
CIP Ljubljana.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 95.800 EUR, 86.874 EUR.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudbi ponudnikov Thomson
GmbH in Pro Motions d.o.o. sta bili formal-
no nepravilni.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 9. 2003.

Radiotelevizija Slovenija, javni
zavod

Št. 1/2001 Ob-102098
1. Naročnik: Hydrovod d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 38,

1330 Kočevje, tel. 01/89-38-170, faks
01/89-38-184.

3. Datum izbire: 14. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vodovodni material za vzdrževanje
in izgradnjo komunalne infrastrukture
po sklopih: sklop A) cevi in fazoni ductil,
sklop B) cevi PE, sklop C) ostali vodovo-
dni material; kraj dobave: Kočevje oziroma
dogovorjeno gradbišče.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena vrednost
za posamezen sklop blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: CMC Ekocon
d.o.o, Tbilisijska 81, Ljubljana, sklop B) in
sklop C): Coma Commerce d.o.o., Trpin-
čeva ulica 39, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: CMC Ekocon
d.o.o.: 29,393.420 SIT, Coma Commerce
d.o.o.: 17,668.748 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: sklop A: 29,752.812 SIT;
29,393.420 SIT, sklop B: 3,748.150 SIT;
3,674.700 SIT, sklop C: 14,200.624 SIT;
13,994.048 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik je četrtič izvedel drugo fa-
zo omejenega postopka v okviru 3-letnega
obdobja.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 91 z dne 16. 11. 2001,
Ob-58382.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2003.

Hydrovod d.o.o.

Št. 400-06-4/2002 Ob-102149
1. Naročnik: Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000

Ljubljana, tel. 478-40-00, faks 478-40-52.
3. Datum izbire: naročnik ni izbral do-

bavitelja.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup sistema za določanje TOC (ce-
lotnega organskega ogljika) in TN (ce-
lotnega dušika) v tekočih vzorcih.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik ni izbral dobavite-
lja, ker sta ponudnika predložila ponudbe-
no dokumentacijo, ki ne vsebuje vseh ob-
veznih sestavin.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 9. 2003.
Agencija RS za okolje

Št. 58/03 Ob-102150
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-95-02, telefaks 01/588-95-09.

3. Datum izbire: 10. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava goriva: 200.000 litrov ekstra
lahkega kurilnega olja.

Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbir: postopek oddaje javnega na-
ročila za izbiro ponudnika za dobavo gori-
va: 200.000 litrov ekstra lahkega kurilnega
olja se zaključi brez izbire najugodnejšega
ponudnika iz razloga, ker naročnik v razpi-
snem roku ni prejel dveh samostojnih pra-
vilnih ponudb od dveh različnih, kapitalsko
in upravljavsko nepovezanih ponudnikov v
skladu s 76. členom ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: neuspeli javni razpis po odprtem po-
stopku je bil prvič objavljen v Uradnem listu
RS, št. 38 z dne 25. 4. 2003, Ob-92560,
drugič pa v Uradnem listu RS, št. 57-59 z
dne 20. 6. 2003, Ob-96395.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 9. 2003.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 022/2003 Ob-102157
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 16. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: DVCAM in DVCPRO magnetoskopi in
kamkorderji: A. ENG DVCAM kamkorder
s priborom; B. ENG DVCPRO kamkorder
s priborom; C. ENG objektivi s priborom;
D. Stativi in nakamerne luči; E. magneto-
skopi formata DVCAM; F. magnetoskopi
formata DVCPRO. Kraj dobave: Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomska cena: 100 točk
za sklop E in F, 70 točk za sklop A, B, C in
D; tehnična ustreznost: 30 točk za sklop A,
B, C in D.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A, E: PRO MO-
TIONS d.o.o., Ljubljana; sklop B: Media So-
lution srl, Rubano, Italija; sklop C: Fujinon
Europe GmbH, Willich, Germany; sklop D:
Audio Video Consulting GmbH, Salzburg,
Avstrija; sklop F: TSE d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: sklop A in E:
60.834,63 EUR (CIP Ljubljana); sklop B:
27.536 EUR (CIP Ljubljana); sklop C:
22.760 EUR (CIP Ljubljana); sklop D:
18.348,40 EUR (CIP Ljubljana); sklop F:
7.132,10 EUR (CIP Ljubljana).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: sklop A: 2;
sklop B: 3; sklop C: 3; sklop D: 3; sklop E:
2; sklop F: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: sklop A: 19.960 EUR, 16.665 EUR;
sklop B: 46.650 EUR, 27.536 EUR; sklop
C: 25.484 EUR, 22.760 EUR; sklop D:
22.906 EUR, 18.348 EUR; sklop E:
49.565 EUR, 44.169,63 EUR; sklop F:
7.149 EUR, 7.132,10 EUR.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2003.

Radiotelevizija Slovenija, javni
zavod

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. 35100-110/02 Ob-101923
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov

9, faks 03/42-65-802, tel. 03/42-65-800,
e-mail: komunalna.direkcija@celje.si.
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3. Datum izbire: 6. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: komunalna oprema kom-
pleksa Golovec v Celju - prometna in-
frastruktura.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, reference
in roki izvedbe. Izvajalec je izbran na osnovi
najvišjega števila točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CM Celje, Celje mostovi
Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 146,697.658
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 17,349.363 SIT.

9. Število prejetih ponudb: dve za celoto.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 153,809.678 SIT in 146.697.658 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 61-62 z dne 27. 6.
2003, Ob-96750.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 9. 2003.

Mestna občina Celje
Komunalna direkcija

Št. 462-05/02-44 Ob-101924
1. Naročnik: Občina Kočevje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 26,

1330 Kočevje.
3. Datum izbire: 21. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: poslovna cona ITAS -
Komunalno opremljanje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CGP d.d. Novo mesto,
Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 54,297.748,02
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 68,201.502 SIT, 54,297.748,02 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave prve faze

omenjenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 9. 9. 2003.
Občina Kočevje

Št. 68 Ob-101932
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-23-05, telefaks
02/449-23-79.

3. Datum izbire: 20. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška,
elektroinstalacijska in strojno instalacij-
ska dela na pošti Vrhnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GD, Podjetje za gradbe-

no dejavnost d.o.o., Dolska cesta 9, 1430
Hrastnik.

7. Pogodbena vrednost: 57,005.314,90
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 64,155.374,74 SIT, 57,005.314,90 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 10. 9. 2003.
Pošta Slovenije,d.o.o.

Št. 5/61 Ob-101984
1. Naročnik: Komunala Koper, d.o.o.-

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

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

3. Datum izbire: 9. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba pripravljalnih
del, zemeljskih del, gradbenih del, stroj-
nih in elektro del za “Sanacijo črpališča
izcednih vod iz odlagališča Dvori“.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: nesprejemljivi oziroma ne-
pravilni ponudbi.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 48,256.246 SIT, 45,110.166,72 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik bo nadaljeval postopek od-
daje javnega naročila po določbah 20. čle-
na ZJN-1, drugi odstavek, 1. točka.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2003.

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

Št. 40101-8/2003 Ob-101995
1. Naročnik: Republika Slovenija Mini-

strstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.

2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/251-32-67, faks
01/425-54-71.

3. Datum izbire: 4. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova strešne kritine
in fasade na obrambnem stolpu gradu
Borl.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 70 točk,
reference 30 točk. Izbran je bil ponudnik,
ki je dosegel najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Gradbeništvo Peter Lamut s.p.,
Ob potoku 26, 2352 Selnica ob Dravi.

7. Pogodbena vrednost: 32,399.261,28
SIT (z vključenim DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,858.748 SIT in 32,399.261,28 SIT
(z vključenim DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2003.

Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno dediščino

Št. 40101-7/2003 Ob-101996
1. Naročnik: Republika Slovenija Mini-

strstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.

2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/251-32-67, faks
01/425-54-71.

3. Datum izbire: 4. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova in sanacija
hiše, skednja in kozolca na domačiji
Frana Saleškega Finžgarja v Doslov-
čah.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 70 točk,
reference 30 točk. Izbran je bil ponudnik,
ki je dosegel najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GIVO d.o.o., Zaloška 69,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 29,013.138,30
SIT (z vključenim DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,362.597,36 in 20,465.676 SIT (z
vključenim DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2003.

Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno dediščino

Št. 462-02/128-12/2003/0530-010 Ob-102021

1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-
rinska uprava Republike Slovenije.

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

3. Datum izbire: 8. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: investicijsko vzdrževa-
nje v carinskem uradu Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Adaptacije vzdrževanje
d.o.o., Ribičičeva 21, Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 49,379.480,04
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
Naročnik je oddal javno naročilo po po-

stopku s pogajanji brez predhodne objave:
v skladu z 2. točko prvega odstavka 20. čle-
na ZJN-1.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 260-2/03-16 Ob-102026
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.

Franca Derganca” Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13a,

5290 Šempeter pri Gorici, faks
05/33-01-554, tel. 05/33-01-550.

3. Datum izbire: 22. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcije okulistič-
nih operacijskih dvoran.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik izbora ni opravil na
podlagi določila 77. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 9. 2003.
Splošna bolnišnica

“dr. Franca Derganca”
Nova Gorica

Št. 47/2954/2003 Ob-102048
1. Naročnik: Elektro–Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-25-02, tel.
01/474-30-00.

3. Datum izbire: 18. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih del,
elektromontažnih del in jeklenih kon-
strukcij z dobavo jekla, za objekt RTP
Kidričevo:

– sklop A: izvedba gradbenih del,
– sklop B: izvedba elektromontažnih del,
– sklop C: dobava in izvedba jeklenih

konstrukcij.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– sklop A in sklop B: skupna ponudbe-

na cena (70%), ocena kvalitete izvedenih
del (10%), število potrjenih izvedenih del

(10%), vodja gradbišča – število izvedenih
del (7%), odgovorni vodja del – število izve-
denih del (3%);

– sklop C: skupna ponudbena cena
(80%), ocena kvalitete izvedenih del (10%),
število potrjenih izvedenih del (10%).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– sklop A: Marc gradbeno podjetje
d.o.o., Ajdovščina,

– sklop B: Esotech d.d., Velenje,
– sklop C: Elektroservisi d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: 274.236.655,02 SIT,
– sklop B: 107.855.128,98 SIT,
– sklop C: 137.948.702,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem:
– sklop A: 119.903.002,80 SIT
– sklop B: /
– sklop C: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop A: 3,
– sklop B: 4,
– sklop C: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop A: 363,997.034,12 SIT,

274,236.655,02 SIT,
– sklop B: 289,102.381,50 SIT,

107,855.128,98 SIT,
– sklop C: 139,280.232,24 SIT,

137,948.702,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 61-62 z dne 27. 6.
2003.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Elektro-Slovenija d.o.o.
Splošni sektor

Ob-102118
1. Naročnik: Občina Vipava.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 15,

5271 Vipava.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: nadomestna gradnja
“Vrhpoljski blok“ – gradbena, obrtniška
in inštalacijska dela, Vipava, ob Beli.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročilo ni bilo dodeljeno
zaradi previsokih ponudbenih cen.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 167,390.530,70 SIT, 159,834.064,49
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 9. 2003.

Občina Vipava

Št. 45/10-20 Ob-102140
1. Naročnik: J.P. Komunala Koper d.o.o.-

s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 4,

6000 Koper.
3. Datum izbire: 29. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja fekalne in me-
teorne kanalizacije ter vodovoda v na-
selju Hrvatini – Božiči.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: navedba meril: ponudbena
cena, najugodnejši garancijski rok, plačilni
pogoji, odstotki plačila potrjenih situacij do
primopredaje objekta, rok izvršitve. Izbran
je ponudnik, ki je zbral največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Grafist d.o.o., Ankaran-
ska cesta 5/c, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 30,262.075
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 6,284.189 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,801.133,01 SIT, 29,560.254,63 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 9. 2003.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.

Št. 12/03 Ob-102217
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod –

Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,

1000 Ljubljana, tel. 58-08-100; faks
58-08-302.

3. Datum izbire: 14. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije
po Barletovi ulici v Medvodah.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska ce-
sta 56, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 28,439.731,80
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,971.492,85 SIT (brez DDV),
28,439.731,80 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 83. z dne 27. 9. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija d.o.o.

Ob-102223
1. Naročnik: Občina Sveti Andraž v Slo-

venskih goricah.
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2. Naslov naročnika: Vitomarci 71,
2255 Juršinci, tel. 02/757-95-30.

3. Datum izbire: 1. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih del gra-

denj in kraj izvedbe: modernizacija in
rekonstrukcija LC 060 – 111 Slavšina –
Gibina.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: za ocenjevanje so se upora-
bila naslednja merila: cena 85 točk, gran-
cijska doba 10 točk, št. blokacij računa
5 točk. Najboljši ponudnik je zbral 95 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj d.d.,
Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena cena: 27,360.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,647.762,28 SIT, 27,368.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Datum odposlanja zahtevka za ob-

javo: 15. 9. 2003.
Občina Sveti Andraž
v Slovenskih goricah

Št. 003/02 Ob-102226
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ce-
ste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 10. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
RT 905, odsek 1096 in RT 906 odsek
1100.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj
d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 57,415.537
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 59,873.877 SIT, 57,415.537 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 006/02 Ob-102229
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ce-
ste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 6. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija drsnih vozišč
na območju Republike Slovenije –

skop II – Matavun – Ribnica in Podgrad
– Obrov, sklop III – Hrastnik – most čez
Savo in Mokronog – Boštanj, sklop VI –
Videm – Senarska.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Vialit-Asphalt d.o.o, Trža-
ška cesta 2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 48,930.709
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 52,823.456 SIT, 48,930.709 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 006/02 Ob-102230
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ce-
ste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.

3. Datum izbire: 29. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija drsnih vozišč
na območju Republike Slovenije sklop 1
Zbilje – Vodice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,311.986 SIT
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,746.734 SIT, 14,311.986 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 007/02 Ob-102231
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ce-
ste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.

3. Datum izbire: 1. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: G1-4/1445 križišče Ron-
kova ulica (Sl. Gradec) gradbena dela.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 19,008.580
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,769.450 SIT, 19,008.580 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 008/02 Ob-102232
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ce-
ste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.

3. Datum izbire: 6. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija dveh plazov
“Lig“ na cesti R3-606/5703 Kanal Lig v
km 2.140 in km 7.350.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska
c. 3, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost: 68,980.105
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 72,107.948 SIT, 68,980.105 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 009/02 Ob-102233
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ce-
ste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.

3. Datum izbire: 7. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: križišče na cesti
R2-437/268 Šentilj – Pesnica v Pes-
nici.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Asfalti Ptuj d.o.o., Žnida-
ričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 31,504.211
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 48,690.466 SIT, 31,504.211 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 9. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 010/02 Ob-102234
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ce-
ste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36

3. Datum izbire: 16. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev ceste
R3-730/4104 skozi Sveto Ano.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 63,072.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 89,441.234 SIT, 63,072.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011/02 Ob-102235
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ce-
ste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 3. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: zalivanje reg in razpok
na državnih cestah na območju Re-
publike Slovenije: 1. sklop: območje CP
Celje, 2. sklop: območje CP Koper,
3. sklop: CP Kranj, 5. sklop: CP Mari-
bor, 6. sklop: območje Murska Sobota,
7. sklop: območje CP Nova Gorica,
8. sklop: območje CP Novo mesto in
9. sklop: območje CP Ptuj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Possehl d.o.o., Počehov-
ska 25, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 86,686.640
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 93,397.920 SIT, 90,105.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 9. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 011/02 Ob-102236
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ce-
ste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 3. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: zalivanje reg in razpok
na državnih cestah na območju RS –
sklop 4 – območje Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljublja-
na d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 13,313.360 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 14,188.200 SIT, 13,869.960 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 013/02 Ob-102237
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 30. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija makadamske-
ga vozišča na cesti R2-432 odsek 1284
(Rogatec – Majšperk).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Asfalti d.o.o., Žnidariče-
vo nabrežje 13, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 12,567.903
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 24,496.198 SIT, 12,567.903 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 014/02 Ob-102238
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 26. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev ceste
R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka
skozi naselje Selca 2. Fa od km 2.740
do km 3.250.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 178,477.714
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 186,781.429 SIT, 178,477.714 SIT
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 015/02 Ob-102239
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ce-
ste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 18. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija plazu in zidu
“Polule“ na cesti G1-5/0328 Celje –
Šmarjeta v km 3.740 do km 3.940.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 97,401.831
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 112,853.946 SIT, 97,401.768 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 015/02 Ob-102240
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ce-
ste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 12. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija križišča
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cesta R2-403/1075 in 1076 Češnjica
Loka v Železnikih.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj
d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 134,009.551
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 135,564.542 SIT, 134,009.551 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

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

Ob-101947
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Ul. Savinjske če-

te 5, 3310 Žalec, tel. 03/713-64-00, faks
03/713-64-64.

3. Datum izbire: 28. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Žalec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena ob izpolnje-
vanju ostalih pogojev iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: “Izletnik“ d.d., Aškerčeva
20, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: za 12 sklo-
pov/relacij skupaj 227.643,85 SIT/dan (v
ceno je vključen DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: po posameznem sklopu/relaciji od
9.765 SIT do 33.092,50 SIT (v ceno je
vključen DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 9. 2003.

Občina Žalec

Št. 400–05–4/2003 Ob-101986
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za oko-

lje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-40-00.
3. Datum izbire: datum podpisa pogod-

be 10. 9. 2003 (7. sklop), 12. 9. 2003 (6.
in 9. sklop) in 5. 8. 2003 (1., 2., 3., 4., 5.
in 8. sklop).

4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
monitoringa kakovosti podzemnih voda
za leto 2003 in 2004 – kemijske anali-
ze.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, kakovost
storitev, reference ponudnika. V postopku
ocenjevanja je izbrani ponudnik dosegel
najvišje število točk v posameznih sklopih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zavod za zdravstevno var-
stvo Maribor, Inštitut za varstvo okolja, Pr-
vomajska 1, 2000 Maribor (1., 2., 3., 4., 5.
in 8. sklop), Zavod za zdravstevno varstvo
Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto
(6. in 9. sklop), Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije, Trubarjeva 2, 1000
Ljubljana (7. sklop).

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: Dravsko polje, Ptujsko Polje,

Vrbanski plato in površinske vode, ki boga-
tijo vodonosnik,

2. sklop: Sorško in Kranjsko polje,
3. sklop: Spodnja Savinjska dolina in do-

lina Bolske,
4. sklop: Vodiško polje in dolina Kamni-

ške Bistrice,
5. sklop: Vipavska dolina,
8. sklop: Mursko, Prekmursko in Apa-

ško polje: 59,556.400 SIT,
6. sklop: Krško, Brežiško in Čatežko po-

lje,
9. sklop: vodonosniki z razpoklinkso po-

roznostjo (izviri): 36,888.400 SIT,
7. sklop: Ljubljansko polje, Ljubljansko

Barje in Jarški prod: 17,121.600 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: po 2 za vsak

sklop.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: Dravsko polje, Ptujsko Polje,

Vrbanski plato in površinske vode, ki boga-
tijo vodonosnik: 16,744.800 SIT in
16,042.400 SIT,

2. sklop: Sorško in Kranjsko polje:
12,956.800 SIT in 12,397.200 SIT,

3. sklop: Spodnja Savinjska dolina in do-
lina Bolske: 12,679.200 SIT in 12,203.200
SIT,

4. sklop: Vodiško polje in dolina Kamni-
ške Bistrice: 6,064.000 SIT in 5,828.800
SIT,

5. sklop: Vipavska dolina: 3,308.800
SIT in 3,188.800 SIT,

8. sklop: Mursko, Prekmursko in Apa-
ško polje: 10,198.400 SIT in 9,896.000
SIT,

6. sklop: Krško, Brežiško in Čatežko po-
lje: 12,862.400 SIT in 11,108.800 SIT,

9. sklop: vodonosniki z razpoklinkso po-
roznostjo (izviri): 27,412.000 SIT in
26,026.000 SIT,

7. sklop: Ljubljansko polje, Ljubljansko
Barje in Jarški prod: 14,551.200 SIT in
14,268.800 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2003.

Agencija RS za okolje

Št. 3-1-03 Ob-102004
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč in

gozdov RS.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,

1000 Ljubljana, tel. 01/434-11-00.
3. Datum izbire: 24. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: 1. vzdrže-

vanje kmetijske infrastrukture k.o. Sela
in Mostec; 2. vzdrževanje kmetijske in-
frastrukture k.o. Kompolje; 3. in-
frastruktura v k.o. Brezina; 4. sanacija
dela parc. št. 1206, 1207, 1208, 1209
vse k.o. Brezina; 5. infrastruktura v k.o.
Globoko; 6. infrastruktura kmetijskih
zemljišč k.o. Kostanjevica; 7. infrastruk-
tura k.o. Krška vas; 8. sanacija melio-
racijskega objekta “Loško polje 1“;
9. melioracija in izkop jarkov v k.o. Voj-
nik okolica; 10. melioracija v k.o. Stru-
mec pri Vojniku; 11. melioracija, izkop
jarkov in odstranitev grmovja v k.o.
Šmartno; 12. sanacija zemljišča – od-
stranitev grmovja v k.o. Podgorje;
13. infrastruktura v k.o. Ostrožno;
14. gramoziranje poti v k.o. Šempter v
Savinjski dolini; 15. gramoziranje poti
v k.o. Zalog; 16. gramoziranje poti v
k.o. Spodnje Gorče; 17. gramoziranje
poti v k.o. Grajska vas 1; 18. gramozi-
ranje poti v k.o. Grajska vas 2; 19. či-
ščenje grmovja, odstranjevanje kame-
nja in planiranje v k.o. Stare žage;
20. čiščenje grmovja, odstranjevanje ka-
menja in planiranje v k.o. Dole;
21. agromelioracija k.o. Pristava na par-
celi št. 1256/1 in 1256/2; 22. ureditev
prepusta za dostop na zemljišče k.o. Je-
šovec, parcela št. 899/1; 23. gramozi-
ranje poti v k.o. Plat in Nezbiše v nasa-
dih Škrbnik; 24. agromelioracija k.o. Se-
novica na parceli št. 7/1, 7/3, 8, 9/8,
10/4; 25. mletje grmovne zarasti.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

1. HPG Brežice d.o.o., Gornji Lenart
28a, Brežice,

2. HPG Brežice d.o.o., Gornji Lenart
28a, Brežice,

3. Kocjan Stane s.p., Kozjanskih borcev
38, Brežice,

4. HPG Brežice d.o.o., Gornji Lenart
28a, Brežice,

5. HPG Brežice d.o.o., Gornji Lenart
28a, Brežice,

6. HPG Brežice d.o.o., Gornji Lenart
28a, Brežice,

7. HPG Brežice d.o.o., Gornji Lenart
28a, Brežice,

8. HPG Brežice d.o.o., Gornji Lenart
28a, Brežice,
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9. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,
Laško,

10. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,
Laško,

11. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,
Laško,

12. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,
Laško,

13. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,
Laško,

14. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,
Laško,

15. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,
Laško,

16. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,
Laško,

17. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,
Laško,

18. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,
Laško,

19. /
20. /
9. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,

Laško,
21. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,

Laško,
22. Gradnje Žveplan d.o.o., Ul. heroja

Lacka 8, Celje,
23. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,

Laško,
24. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,

Laško,
25. /
9. Pogodbena vrednost:
1. 43.200 SIT,
2. 343.200 SIT,
3. 156.000 SIT,
4. 120.480 SIT,
5. 360.000 SIT,
6. 192.720 SIT,
7. 1,728.480 SIT,
8. 1,053.840 SIT,
9. 546.000 SIT,
10. 384.000 SIT,
11. 588.000 SIT,
12. 456.000 SIT,
13. 288.000 SIT,
14. 526.800 SIT,
15. 618.000 SIT,
16. 990.000 SIT,
17. 534.000 SIT,
18. 264.000 SIT,
19. /
20. /
21. 1,152.000 SIT,
22. 240.000 SIT,
23. 724.800 SIT,
24. 600.000 SIT,
25. /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. 4,
2. 5,
3. 5,
4. 5,
5. 5,
6. 4,
7. 7,
8. 4,
9. 3,
10. 3,
11. 3,
12. 3,
13. 3,

14. 4,
15. 4,
16. 4,
17. 3,
18. 3,
19. 2,
20. 2,
21. 3,
22. 3,
23. 3,
24. 3,
25. 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. 120.000 SIT, 43.200 SIT,
2. 396.000 SIT, 343.200 SIT,
3. 183.600 SIT, 156.000 SIT,
4. 156.000 SIT, 120.480 SIT,
5. 540.000 SIT, 360.000 SIT,
6. 240.000 SIT, 192.720 SIT,
7. 2,656.800 SIT, 1,728.480 SIT,
8. 1,248.000 SIT, 1,053.840 SIT,
9. 845.760 SIT, 546.000 SIT,
10. 486.120 SIT, 384.000 SIT,
11. 677.280 SIT, 588.000 SIT,
12. 480.000 SIT, 456.000 SIT,
13. 360.000 SIT, 288.000 SIT,
14. 699.800 SIT, 526.800 SIT,
15. 907.200 SIT, 618.000 SIT,
16. 1,425.600 SIT, 990.000 SIT,
17. 712.800 SIT, 534.000 SIT,
18. 336.000 SIT, 264.000 SIT,
19. /
20. /
21. 1,848.000 SIT, 1,152.000 SIT,
22. 300.000 SIT, 240.000 SIT,
23. 855.360 SIT, 724.800 SIT,
24. 948.000 SIT, 600.000 SIT,
25. /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 27 z dne 14. 3. 2003, Ob-90052.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS

Št. 1-1-03 Ob-102005
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč in

gozdov RS.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,

1000 Ljubljana, tel. 01/434-11-00.
3. Datum izbire: 25. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: 1. meliora-

cijska dela k.o. Sp. Volčina in Zg. Volči-
na; 2. agromelioracije na kmetijskem
zemljišču “Viltužnik“ na Rdečem bregu
II; 3. agromelioracija na kmetijskem
zemljišču “Kugovnik“ na Braniku nad
Muto; 4. agromelioracija na kmetij-
skem zemljišču v k.o. Kumen; 5. sana-
cija zemljišča za hmeljišče v k.o. Trgo-
višče (Občina Ormož); 6. vzdrževalna
dela na vinogradniških poteh v k.o. Rin-
četova graba in Globoka (Občina Ljuto-
mer); 7. sanacija plazu v vinogradu v
k.o. Krčevina pri Vurbergu; 8. sanacij-
ska dela na vinogradniških v k.o. Me-
stni vrh; 9. sanacijska dela v vinogradu
k.o. Zavrč; 10. sanacija zemljišča v k.o.
Podlehnik; 11. sanacija zemljišča v k.o.

Mala vas; 12. agromelioracija kmetij-
skega zemljišča v k.o. Veliki vrh; 13.
agromelioracija kmetijskega zemljišča
v k.o. Veliki vrh; 14. agromelioracija
kmetijskega zemljišča v k.o. Mestni vrh;
15. agromelioracija kmetijskega zem-
ljišča v k.o. Janežovci; 16. agromelio-
racija kmetijskega zemljišča v k.o. Štur-
movec; 17. izdelava tipskega cevnega
prepusta v k.o. Gaj; 18. infrastruktura
gramoziranje poti k.o. Hlapovci, Sp. Ve-
lovlek, Levajnci, Trnovska vas, Vitomar-
ci in Grlinci; 19. infrastruktura gramozi-
ranje poti k.o. Gorenjski vrh; 20. hidro-
melioracijska dela na kmetijskem zem-
ljišču “Lokovica“; 21. vzdrževalna dela
na kmetijskem zemljišču “Pudgarsko“;
22. vzdrževalna dela na kmetijskem
zemljišču “Brezji dvor“; 23. sanacija
plazu k.o. Bukovec in k.o. Zg. Polska-
va; 24. ureditev infrastrukture – dovoz-
na pot k.o. Vrhloga; 25. čiščenje melio-
racijskih jarkov; 26. navoz gramoza;
27. sanacija obstoječih melioracijskih
jarkov v Dobrovniku.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

1. Slavko Predan s.p., Pred njivami 16,
Rače,

2. Podjetje za gozdne gradnje in horti-
kolturo d.o.o., Kosarjeva ul. 4, Maribor,

3. Slavko Predan s.p., Pred njivami 16,
Rače,

4. Podjetje za urejanje hudournikov d.d.,
Hajdrihova 28, Ljubljana,

5. Mura JVGP d.d., Ciril Metodova 34,
Murska Sobota,

6. Mura JVGP d.d., Ciril Metodova 34,
Murska Sobota,

7. Slavko Predan s.p., Pred njivami 16,
Rače,

8. Slavko Predan s.p., Pred njivami 16,
Rače,

9. Slavko Predan s.p., Pred njivami 16,
Rače,

10. Konzorcij za namakanje Podravja
k.i.z., Partizanska c. 6, Maribor,

11. Konzorcij za namakanje Podravja
k.i.z., Partizanska c. 6, Maribor,

12. Slavko Predan s.p., Pred njivami 16,
Rače,

13. Slavko Predan s.p., Pred njivami 16,
Rače,

14. Slavko Predan s.p., Pred njivami 16,
Rače,

15. Slavko Predan s.p., Pred njivami 16,
Rače,

16. Slavko Predan s.p., Pred njivami 16,
Rače,

17. Slavko Predan s.p., Pred njivami 16,
Rače,

18. Konzorcij za namakanje Podravja
k.i.z., Partizanska c. 6, Maribor,

19. Konzorcij za namakanje Podravja
k.i.z., Partizanska c. 6, Maribor,

20. Slavko Predan s.p., Pred njivami 16,
Rače,

21. Slavko Predan s.p., Pred njivami 16,
Rače,

22. Slavko Predan s.p., Pred njivami 16,
Rače,

23. Podjetje za najemanje hudournikov
d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana,
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24. Slavko Predan s.p., Pred njivami 16,
Rače,

25. Slavko Predan s.p., Pred njivami 16,
Rače,

26. Mura JVGP d.d., Ciril Metodova 34,
Murska Sobota,

27. Podjetje za urejanje hudournikov
d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana.

9. Pogodbena vrednost:
1. 1,448.000 SIT,
2. 268.140 SIT,
3. 900.000 SIT,
4. 620.880 SIT,
5. 4,200.000 SIT,
6. 2,724.000 SIT,
7. 450.000 SIT,
8. 540.000 SIT,
9. 144.000 SIT,
10. 168.000 SIT,
11. 240.000 SIT,
12. 660.000 SIT,
13. 120.000 SIT,
14. 840.000 SIT,
15. 396.000 SIT,
16. 360.000 SIT,
17. 204.000 SIT,
18. 2,100.000 SIT,
19. 840.000 SIT,
20. 1,080.000 SIT,
21. 840.000 SIT,
22. 660.000 SIT,
23. 10,706.949 SIT,
24. 1,860.000 SIT,
25. 564.000 SIT,
26. 4,200.000 SIT,
27. 3,983.521,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. 5,
2. 4,
3. 4,
4. 4,
5. 6,
6. 6,
7. 4,
8. 3,
9. 3,
10. 3,
11. 3,
12. 3,
13. 3,
14. 3,
15. 3,
16. 3,
17. 4,
18. 3,
19. 3,
20. 5,
21. 5,
22. 5,
23. 8,
24. 6,
25. 4,
26. 2,
27. 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. 2,274.000 SIT, 1,448.000 SIT,
2. 381.600 SIT, 268.140 SIT,
3. 1,227.216 SIT, 900.000 SIT,
4. 756.000 SIT, 620.880 SIT,
5. 5,040.000 SIT, 4,200.000 SIT,
6. 6,668.800 SIT, 2,724.000 SIT,
7. 552.600 SIT, 450.000 SIT,

8. 1,020.000 SIT, 540.000 SIT,
9. 188.244 SIT, 144.000 SIT,
10. 273.300 SIT, 168.000 SIT,
11. 257.976 SIT, 240.000 SIT,
12. 715.200 SIT, 660.000 SIT,
13. 210.000 SIT, 120.000 SIT,
14. 1,203.540 SIT, 840.000 SIT,
15. 668.500 SIT, 396.000 SIT,
16. 530.844 SIT, 360.000 SIT,
17. 291.942 SIT, 204.000 SIT,
18. 2,400.000 SIT, 2,100.000 SIT,
19. 1,200.000 SIT, 840.000 SIT,
20. 1,794.000 SIT, 1,080.000 SIT,
21. 2,400.000 SIT, 840.000 SIT,
22. 1,908.000 SIT, 660.000 SIT,
23. 16,356.720 SIT, 10,706.949 SIT,
24. 2,640.000 SIT, 1,860.000 SIT,
25. 1,281.600 SIT, 564.000 SIT,
26. 11,972.880 SIT, 4,200.000 SIT,
27. 5,400.000 SIT, 3,983.521 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 27 z dne 14. 3. 2003, Ob-90052.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS

Št. 2-1-03 Ob-101997
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč in

gozdov RS.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,

1000 Ljubljana, tel. 01/434-11-00.
3. Datum izbire: 25. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: 1. vzdrže-

vanje kmetijske infrastrukture k.o. Vi-
ševek; 2. agromelioracija v k.o. Kumro-
va vas in Čepij; 3. sanacija kmetijskih
zemljišč v k.o. Konj in k.o. Izlake; 4.
infrastruktura k.o. Smlednik; 5. in-
frastruktura k.o. Trnovsko predmestje;
6. sanacija kmetijske infrastrukture k.o.
Dolsko; 7. agromelioracija v k.o. Topol;
8. sanacija jarka pri Češnji; 9. in-
frastruktura – obnova mostu čez potok
Trebnež; 10. infrastruktura – obnova
poljskih poti; 11. sanacija jarka na Dre-
novem griču; 12. agromelioracija Bistra
IV. faza; 13. agromelioracija na zemlji-
ščih BF; 14. izvedba in čiščenje melio-
racijskih jarkov k.o. Moravče; 15. agro-
melioracija “Pšata“.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

1. Štigrad d.o.o., Grahovo 87, Grahovo,
2. Podjetje za urejanje hudournikov d.d.,

Hajdrihova 28, Ljubljana,
3. Podjetje za urejanje hudournikov d.d.,

Hajdrihova 28, Ljubljana,
4. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,

Laško,
5. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,

Laško,
6. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,

Laško,
7. Podjetje za urejanje hudournikov d.d.,

Hajdrihova 28, Ljubljana,
8. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,

Laško,

9. Podjetje za urejanje hudournikov d.d.,
Hajdrihova 28, Ljubljana,

10. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,
Laško,

11. VGP Novo mesto Vodnogospodar-
sko podjetje, Trdinova 23, Novo mesto,

12. Podjetje za urejanje hudournikov
d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana,

13. Sekopt d.o.o., Keršičeva 17, Trbovlje,
14. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,

Laško,
15. Podjetje za urejanje hudournikov

d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana.
9. Pogodbena vrednost:
1. 2,236.000 SIT,
2. 1,145.760 SIT,
3. 1,013.892 SIT,
4. 576.000 SIT,
5. 876.000 SIT,
6. 1,182.000 SIT,
7. 7,545.504,40 SIT,
8. 1,920.000 SIT,
9. 1,583.500,80 SIT,
10. 1,560.000 SIT,
11. 240.000 SIT,
12. 2,849.817,60 SIT,
13. 3,000.000 SIT,
14. 420.000 SIT,
15. 5,316.576 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. 7,
2. 3,
3. 4,
4. 4,
5. 3,
6. 5,
7. 4,
8. 6,
9. 5,
10. 6,
11. 6,
12. 6,
13. 6,
14. 5,
15. 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. 5,125.800 SIT, 2,236.000 SIT,
2. 1,500.000 SIT, 1,145.760 SIT,
3. 2,540.700 SIT, 1,013.892 SIT,
4. 1,221.440,40 SIT, 576.000 SIT,
5. 1,395.600 SIT, 876.000 SIT,
6. 1,929.600 SIT, 1,182.000 SIT,
7. 1,500.000 SIT, 1,013.530,80 SIT,
8. 2,901.600 SIT, 1,920.000 SIT,
9. 2,160.000 SIT, 1,583.500,80 SIT,
10. 1,944.000 SIT, 1,560.000 SIT,
11. 420.000 SIT, 240.000 SIT,
12. 3,600.000 SIT, 2,849.817,60 SIT,
13. 3,600.000 SIT, 3,000.000 SIT,
14. 600.000 SIT, 420.000 SIT,
15. 10,196.712 SIT, 5,316.576 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 27 z dne 14. 3. 2003, Ob-90052.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2003.

Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS
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Št. 414-10-47/03 Ob-102063
1. Naročnik: Občina Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,

6230 Postojna, tel. 05/72-80-700, faks
05/72-80-780, e-mail: obcina@postojna.si.

3. Datum izbire: 14. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

gozdnih cest na območju Občine Postoj-
na za obdobje 2003–2004.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: ponudbena cena, rok plačila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gozdno gospodarstvo
Postojna d.d., Vojkova 9, 6230 Postojna.

7. Pogodbena vrednost: 12,726.756
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 5,090.702 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,707.140 SIT in 12,726.756 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 9. 2003.
Občina Postojna

Št. 025-43/2003 Ob-102067
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-48-34, tel. 01/478-48-00.

3. Datum izbire: 7. 7. 2003 in 11. 7.
2003.

4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje po-
slovnih prostorov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena od 0 do 90 točk, refe-
rence od 0 do 10 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: za Območne geodetske
uprave Kranj, Ljubljana in Velenje (sklopi 3,
4 in 12): Manicom d.o.o., Linhartova 1, 1000
Ljubljana; za Območne geodetske uprave
Maribor in Ptuj (sklopa 5 in 11): ISS
Servisystem – storitve in trgovina d.o.o., Ptuj-
ska 95, 1000 Ljubljana; za Območne geo-
detske uprave Celje, Nova Gorica in Slovenj
Gradec (sklopi 1, 7, in 10): Hernaus d.o.o.,
profesionalno čiščenje d.o.o., Kopališka 2,
3320 Velenje; za Območno geodetsko upra-
vo Koper (sklop 2): Cleaning d.o.o., Zvonar-
ska 1, 1000 Ljubljana; za Območno geodet-
sko upravo Sevnica in Novo mesto (sklopa 9
in 8): FOFO d.o.o., Čistilni servis in trgovina
Sevnica, Naselje heroja Maroka 8, 8290
Sevnica; za Območno geodetsko upravo
Murska Sobota (sklop 6): Irena čistilni ser-
vis, Ritonja Jožef s.p., Dokležovje, Kovaška
ulica 12, 9231 Beltinci.

7. Pogodbena vrednost: cene storitev
mesečno za sklop 1: 346.775,34 SIT;
sklop 2: 237.425,60 SIT; sklop 3: 131.586
SIT; sklop 4: 491.969,04 SIT; sklop 5:
80.931,60 SIT; sklop 6: 161.153,28 SIT;
sklop 7: 281.491,14 SIT; sklop 8: 51.600
SIT; sklop 9: 202.189,20 SIT; sklop 10:
150.136,32 SIT; sklop 11: 216.820,80 SIT;
in sklop 12: 61.800 SIT z davkom.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: sklop 1: 3;
sklop 2: 4; sklop 3: 5; sklop 4: 7, sklop 5:
3, sklop 6: 5, sklop 7: 3, sklop 8: 4, sklop
9: 4, sklop 10: 4, sklop 11: 3, sklop 12: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: mesečne cene za sklop 1:
364.108,02 SIT, 346.775,34 SIT; sklop 2:
324.384,19 SIT, 237.425,60 SIT; sklop 3:
167.487,84 SIT, 131.586 SIT; sklop 4:
676.558,08 SIT, 491.969,04 SIT; sklop 5:
83.521,42 SIT, 80.931,60 SIT; sklop 6:
309.602,31 SIT, 161.580,96 SIT; sklop 7:
288.738,91 SIT, 281.491,14 SIT; sklop 8:
65.934 SIT, 51.600 SIT; sklop 9:
267.489,30 SIT, 202.189,20 SIT; sklop 10:
166.647,40 SIT, 150.136,32 SIT; sklop 11:
235.593,79 SIT, 216.820,80 SIT; sklop
12: 96.896,89 SIT, 61.800 SIT z davkom.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2003.

Geodetska uprava Republike
Slovenije

Ob-102083
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 3. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: prenos lege

gradbene parcele in izdelava parcelacij-
skih načrtov za AC odsek Bič–Trebnje–
Hrastje, pododsek Korenitka–Pluska.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponud-
be je bila ekonomsko najugodnejša ponud-
ba glede na razpisana merila, ki so bila
sestavljena iz ponudbene cene, roka iz-
vedbe del, kadrovske setave in referenc
ponudnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ljubljanski geodetski bi-
ro d.d., Cankarjeva 1/IV, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,374.080 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 7,439.232 SIT, 9,889.084,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 9. 2003.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Ob-102084
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 3. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: prenos lege

gradbene parcele in izdelava parcela-
cijskih načrtov za AC odsek Hrastje–
Kronovo, pododsek Hrastje–Lešnica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na razpisana merila, ki so bila sestav-
ljena iz ponudbene cene, roka izvedbe del,
kadrovske setave in referenc ponudnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ljubljanski geodetski bi-
ro d.d., Cankarjeva 1/IV, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 18,064.464
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 18,064.464 SIT, 24,205.109 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 9. 2003.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 690-02-3/2003-16 Ob-102189
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada

Republike Slovenije, Urad predsednika vla-
de.

2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 20,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-10-00.

3. Datum izbire: 20. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: spremlja-

nje odnosa javnosti do vlade, njenih mi-
nistrstev, njenih potez in vladnih pro-
jektov.

5. Merila in dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference ponudnika
s pisnimi priporočili s področja istovrstnih
projektov, najmanj 5 redno zaposlenih stro-
kovnih delavcev na področju raziskav trga
in javnega mnenja, lasten telefonski cati stu-
dio z najmanj 20 telefonskimi linijami, izva-
jalci so dolžni zagotoviti dodatno kontrolo z
elektronskim in audio-interaktivnim sprem-
ljanjem dela z najsodobnejšo računalniško
vodeno telefonsko centralo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ninamedia, d.o.o., Par-
mova 41, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,875.000
SIT brez DDV, oziroma 17,850.000 SIT z
DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: za 28 opravljenih storitev:
28,799.988 SIT vključno z DDV,
17,850.000 SIT vključno z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slove-
nije: /
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14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 9. 2003.

Vlada Republike Slovenije
Urad predsednika vlade

Št. 29/03 Ob-102216
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod –

Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,

1000 Ljubljana, tel. 58-08-100; faks
58-08-302.

3. Datum izbire: 13. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava idej-

nega projekta končne dispozicije blata
iz CČN Ljubljana (ponovitev JN 18 proj/03).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Hidroinženiring d.o.o.,
Slovenčeva 95, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 42,830.000
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,800.000 SIT, 42,830.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 43 z dne 17. 5. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 9. 2003.

Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija d.o.o.

Št. 001/03 Ob-102224
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ce-
ste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 20. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: priprava in-

vesticijsko tehnične dokumentacije za
preslikavo na mikrofilm.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Mikrografija d.o.o., Šen-
trupert.

7. Pogodbena vrednost: 78,369.882 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 78,369.882 SIT,  70,967.856 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: .
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 002/03 Ob-102225
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 26. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: študija vari-

ant cestne povezave Koroške regije z
AC (Celjska regija).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: PNG d.o.o., Komanova
17, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 20,771.400
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 71,510.640 SIT, 20,771.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 004/03 Ob-102227
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 3. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

PGD, PZI projektne dokumentacije za
ureditev regionalne ceste RT –
909/1125 Bohinjska Bistrica – Vresje
od km 0+000 do km 1 + 150.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Proniz d.o.o., Na Koroši-
ci 20a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,145.026
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,104.000 SIT, 15,145.026 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 005/03 Ob-102228
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ce-
ste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 22. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: priprava

osnutkov mesečnih dovoljenj za izredne
prevoze.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: B&B d.o.o., Kranj – vo-
dilni partner, SCP d.o.o., Ljubljana – par-
tner, Gradis Biro za projektiranje d.o.o.,
2000 Maribor – partner.

7. Pogodbena vrednost: 179,999.160
SIT

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 189,607.200 SIT, 179,999.160 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

ZJN-16.G
Zahteva za objavo javnega

razpisa za kvalifikacijo
ponudnikov za gradnje

Na podlagi 66. in 71. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
javnega razpisa za kvalifikacijo
ponudnikov za gradnje

Št. 04/03 Ob-102119
1. Naročnik: Občina Hoče–Slivnica.
2. Naslov naročnika: Pohorska cesta

15, 2311 Hoče, tel. 02/616-53-20, faks
02/616-53-30.

3. (a) Vrsta in obseg gradenj: poziv za
ugotavljanje usposobljenosti za pode-
litev koncesije za izgradnjo kanalizacij-
skega omrežja in izvajanje gospodar-
ske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih, odpadnih in padavinskih
voda.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: v razpisni do-
kumentaciji.

4. Kraj izvedbe del: celotno območje
Občine Hoče–Slivnica.

5. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 2004–2015.

6. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo za sodelovanje v kvalifikacijskem po-
stopku in dodatne informacije: Liljana Mez-
gec, tel. 02/616-53-25.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 9. 2003
do 10. 10. 2003, v času uradnih ur: pone-
deljek, sreda, petek od 8. do 12. ure in v
sredo od 13. do 16. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob prevzemu razpisne do-
kumentacije je potrebno predložiti dokazilo
o plačilu nepovratnega zneska 20.000 SIT
na TRR 01360-0100009425, sklic na
01 092003.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. 11. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Hoče–Slivnica, Po-
horska cesta 15, 2311 Hoče. Ponudbo je
potrebno predložiti v treh izvodih, ki mora-
jo biti označeni kot original, kopija 1 in
kopija 2.

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

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

1. Ponudniki morajo izpolnjevati nasled-
nje kriterije:

Minimalni tehnični kriteriji:
– ponudnik mora imeti izkušnje pri pro-

jektiranju, izgradnji, obratovanju in vzdrže-
vanju kanalizacijskih sistemov in manjših si-
stemov čiščenja voda, ki obratujejo v skla-
du z zahtevami predpisov in pogodbe. Ta
izkušnja temelji na najmanj treh referenčnih
objektih, ki so po naravi in kompleksnosti
podobni temu projektu (kanalizacijski sistem
minimalne dolžine 10 km z vsaj dvema čr-
pališčema, čistilna naprava kapacitete min.
1000 PE s primarnim in sekundarnim či-
ščenjem),

– kandidat mora imeti najmanj pet let za-
dovoljivih izkušenj pri obratovanju in vzdrže-
vanju kanalizacijskega sistema v treh različ-
nih občinah, vključno z vsaj enim sistemom,
ki ga je tudi sam projektiral in zgradil. “Za-
dovoljivo“ obratovanje in vzdrževanje bo do-
ločeno na osnovi a) izpolnjevanja pogojev
gradnje in b) skladnosti in upoštevanju za-
htevanih predpisov.

O izpolnjevanju gornjih zahtev bo odlo-
čalo vrednotenje podatkov o referenčnih ob-
jektih, ki bodo predloženi v PZU, zato je
potrebno za vsak referenčni projekt navesti
podatke, ki bodo vrednotenje omogočili (pri
pripravi dokazil je potrebno uporabiti enak
vrstni red):

a) lokacija sistema z navedbo kontaktnih
oseb,

b) projektirana kapaciteta sistema z na-
tančnim opisom,

c) število in struktura zaposlenih, ki skr-
bijo za delovanje sistema,

d) vloga ponudnika pri financiranju pro-
jekta, projektiranju, dovoljenjih, izgradnji,
obratovanju in vzdrževanju,

e) roki izgradnje in pričetka obratovanja,
f) sedanje stanje referenčnega sistema,
g) pritožbe, spori, sodbe, prekrški ali de-

janja upravnih organov, ki izhajajo iz grad-
nje in/ali obratovanja in vzdrževanja opre-
me in/ali sistema.

Minimalni poslovni kriteriji:
Ponudnik mora predložiti izjavo, ki jo

podpiše pooblaščeni predstavnik podjetja
ali vodilnega podjetja, ko gre za povezane
ponudnike. S takšno izjavo (dodatek B raz-

pisne dokumentacije) mora biti potrjeno,
da deluje že pet let pred oddajo ponudb in
je pripravljeno sprejeti popolno odgovor-
nost za izvajanje projekta, kot bo to dolo-
čeno v PZP. Če bo priznan za usposoblje-
nega kandidata, bo moral priskrbeti tudi
finančno garancijo. Garancija bo morala
vsebovati vsaj:

– odškodnine v primeru, da sistem ne
doseže zahtev za pričetek obratovanja,

– odškodnine za zamudo v primeru, da
sistem ni dokončan do načrtovanega datu-
ma prevzema,

– odškodnine v času obratovanja v pri-
meru, da ni dosežena zahtevana učinkovi-
tost sistema.

Prav tako je potrebno predložiti:
– veljavno registracijo za projektiranje,

izgradnjo in obratovanje,
– dokazilo, da s področja projektiranja

zaposluje vsaj pet univerzitetnih diplomira-
nih inženirjev s področij, ki so vezana na
predmetno koncesijo, da s področja izgrad-
nje zaposluje najmanj 50 zaposlenih in da s
področja upravljanja s kanalizacijskimi si-
stemi in čistilnimi napravami zaposluje vsaj
pet zaposlenih.

Minimalni finančni kriteriji:

ZJN-18
Zahteva za objavo javnega

natečaja

Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja

Št. 3351-37/2003 Ob-102214
1. Naročnik: Ministrstvo za informacijsko

družbo.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za in-

formacijsko družbo, Tržaška 21, 1508 Ljub-
ljana, tel. 478-83-83, faks 478-83-75,
mid@gov.si.

3. Predmet natečaja: izdelava aplika-
cij – informacijskih rešitev – temelječih
na odprti kodi.

4. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva natečajno gradivo in
dodatne informacije: vsa razpisna doku-
mentacija se nahaja na spletnem naslovu
http://mid.gov.si v rubriki Razpisi, oziroma
v vložišču Ministrstva za informacijsko
družbo, Tržaška 21, 1508 Ljubljana, vsak
delovni dan od 9. do 13. ure. Dodatne in-
formacije: Miro.Kranjc@gov.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobijo dodatne in-
formacije: do vključno 13. 10. 2003.

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

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 10. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za informacijsko
družbo, Tržaška 21, 1508 Ljubljana, vložišče.

Ponudniki morajo dokazati:
– povprečni letni promet za pretekla tri

leta vsaj 11,5 milijarde SIT oziroma 50 mili-
jonov EUR,

– zadostno finančno usposobljenost, da
lahko ustrezno jamči za delovanje koncesi-
onarja in zagotoviti, da bo tretja stran izsta-
vila vsa potrebna jamstva in akreditive, ki bi
jih lahko zahtevali občina ali kreditodajalec,

– v tekočem fiskalnem letu ne sme priti
do takih finančnih sprememb, ki bi pomeni-
le, da gornje zahteve niso izpolnjene,

– da ponudnik v zadnjih dveh osnovnih
letih ni posloval z izgubo.

10. Morebitne druge informacije o po-
stopku: naročnik bo pripravil predstavitve-
no konferenco za vse ponudnike, ki bo
20. 10. 2003 ob 10. uri, v prostorih Obči-
ne Hoče–Slivnica. Možen bo tudi ogled te-
rena.

11. Trajanje kvalifikacijskega postopka:
kandidati bodo o rezultatih predkvalifikacij-
skega postopka obveščeni v roku 60 dni
po izteku roka za predložitev ponudb oziro-
ma najkasneje do 20. 1. 2004.

12. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 9. 2003.

Občina Hoče–Slivnica

6. Navesti, ali je natečaj rezerviran za
določene poklice: /

7. Merila za ocenjevanje ponudb:
A) K1: inovativnost predlagane rešitve

(maks. 30 točk);
B) K2: dovršenost in uporabnost aplika-

tivne rešitve (maks. 25 točk);
C) K3: povezljivost oziroma vključenost

programske rešitve v obstoječe program-
ske rešitve in razširjenost rabe le-te (maks.
25 točk);

D) K4: dodana vrednost aplikativne reši-
tve (maks. 20 točk).

8. Kjer je potrebno, imena članov žiri-
je, ki bo ocenjevala ponudbe: /

9. Napoved, ali je odločitev žirije obve-
zujoča za naročnika: odločitev strokovne
komisije (žirije) je obvezujoča za naročnika.

10. Število in vrednost nagrad: nagra-
jene bodo najboljše tri rešitve, in sicer kot
sledi:

1. nagrada v vrednosti 2,500.000 SIT,
2. nagrada v vrednosti 1,500.000 SIT,
3. nagrada v vrednosti 1,000.000 SIT.
11. Podrobnosti o plačilih vsem udele-

žencem natečaja: razen avtorjem prvih treh
rešitev se ostalim udeležencem ne izplaču-
je nobenih sredstev.

12. Napoved, ali bodo zmagovalcu do-
deljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja:
natečaj je enostopenjski in se konča s po-
delitvijo nagrad za najboljše tri rešitve.

13. Morebitne druge informacije o na-
tečaju: nagrajene rešitve bodo predstavlje-
ne na Kiblixu in drugih podobnih priredi-
tvah.

14. Datum objave predhodnega raz-
pisa: /

15. Datum odposlanja zahteve v obja-
vo: 15. 9. 2003.

Ministrstvo
za informacijsko družbo
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ZJN-19
Zahteva za objavo obvestila o

izidu javnega natečaja

Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja

Št. 1/2003 Ob-101931
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Repu-

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

31, 1000 Ljubljana, tel. 01/47-10-500, faks
01/47-10-503.

3. Opis projekta: javni anonimni arhi-
tekturni natečaj za izbiro strokovno naj-
primernejše rešitve za gradnjo stano-
vanjske stavbe na Livadah v Izoli z izbi-
ro izvajalca za izdelavo projektne doku-
mentacije.

4. Število udeležencev: 5.
5. Število tujih udeležencev: /
6. Zmagovalec ali zmagovalci nate-

čaja:
1. nagrada 1,000.000 SIT, šifra: 16299,

ponudnik: Ofis arhitekti d.o.o., Ljubljana,
avtorji: Rok Oman, udia; Špela Videčnik,
udia; Rok Gerbec, udia; Karla Murovec,
abs. arh.; Manca Ahlin, abs. arh.; Neža
Oman, udia;.

7. Navedba nagrad, kjer je mogoče:
2. nagrada 800.000 SIT, šifra: 93491,

ponudnik: Studio 3 d.o.o., Ajdovščina, av-
torji: Lena Dolenc Krušec, udia; Tomaž Kru-
šec, udia; Rajko Bajc, udia; Benjamin Ha-
fner, abs. arh.;

3. nagrada 600.000 SIT, šifra: 12079,
ponudnik: Arhe d.o.o., Ljubljana, avtorji: Mi-
ha Kajzel, udia; Špela Kryžanowski, udia;
Mario Babojelič, abs. arh.;.

8. Morebitne druge informacije o nate-
čaju: /

9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: Ur. l. RS, št. 37 z dne
18. 4. 2003, Ob-92177 in Ur. l. RS, št. 38
z dne 25. 4. 2003 – popravek.

10. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 9. 2003.

Stanovanjski sklad
Republike Slovenije,

javni sklad

Podelitev koncesij

Št. 92000-2/03 Ob-102023
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 29/00 in 102/00) in
Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje
dimnikarske službe (Uradni list RS, št. 79/03
in 86/03) objavlja Občina Sodražica

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje

obvezne lokalne javne službe za
pregledovanje, nadzorovanje in

čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov zaradi varstva zraka na

območju Občine Sodražica

1. Koncendent: Občina Sodražica.
2. Naslov koncendenta: Trg 25. maja 3,

1317 Sodražica.
3. Predmet koncesije: izvajanje obvezne

gospodarske javne službe pregledovanja,
nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov za namenom var-
stva zraka, zdravstvene in protipožarne za-
ščite v Občini Sodražica.

4. Obseg koncesije: celotno območje
Občine Sodražica. Ostali podatki so nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

5. Trajanje koncesije: koncesijsko ra-
zmerje začne veljati s podpisom koncesij-
ske pogodbe in traja 5 let.

6. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumentaci-
ja in dodatne informacije: Občina Sodraži-
ca, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, tel.
01/836-60-75, faks 01/837-10-04, elek-
tronska pošta: obcina.sodrazica@siol.net,
Sabina Štupica.

b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati od objave da-
lje, vsak delovni dan od 7. do 14. ure do
vključno 7. 11. 2003.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT (DDV se ne obračuna,
ker občina ni davčni zavezanec), znesek se
nakaže na enotni zakladniški račun:
01379-0100005681, sklic na št. 714, po
modelu 00. Potrdilo o vplačilu je potrebno
predložiti ob prevzemu razpisne dokumen-
tacije.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo vse
ponudbe, ki bodo predložene oziroma pri-
spele najkasneje do 7. 11. 2003, do 9.
ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudba se lahko predloži ose-
bno ali po pošti na naslov: Občina Sodraži-
ca, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica v zaprti
ovojnici s pripisom “Ne odpiraj – ponudba
za opravljanje dimnikarske službe.“

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 7. 11. 2003,
ob 11. uri v sejni sobi Občine Sodražica,
Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar:

– da je fizična ali pravna oseba, registri-
rana v RS za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije oziroma ima obrtno do-
voljenje za opravljanje te dejavnosti;

– da ima izkušnje na področju dejav-
nosti;

– da ni v postopku stečaja ali likvidacije;
– da razpolaga z zadostnim številom ka-

drov, ki imajo ustrezno strokovno izo-
brazbo;

– da predloži ustrezne dokumente:
družba sklep o vpisu družbe v register,
odločbo o izpolnjevanju pogojev za oprav-
ljanje dejavnosti, samostojni podjetnik pa
priglasitveni list, obrtno dovoljenje in odloč-
bo o izpolnjevanju pogojev;

– da predloži oceno cene za svoje sto-
ritve;

– da predloži potrebne reference za do-
bro izvedbo sprejete naloge;

– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti
potekalo v okviru predpisanih standardov in
normativov;

– da izpolnjuje druge, s predpisi dolo-
čene pogoje.

11. Pogoji za izvajanje koncesije:
– koncesionar opravlja storitve dimnikar-

ske službe v skladu s ceno, ki jo potrjuje
koncendent;

– zagotavlja zadostno število strokovnih
kadrov za izvajanje storitev ter zadosten ob-
seg tehničnih sredstev;

– na zahtevo koncendenta omogoči
strokovni in finančni nadzor nad zakoni-
tostjo dela;

– upošteva tehnične, strokovne, organi-
zacijske, vzdrževalne in druge standarde za
opravljanje koncesije;

– koncendentu mora predložiti letna po-
ročila o poslovanju najpozneje do konca
marca za preteklo leto;

– zagotoviti mora pravočasno letno po-
ročilo o meritvah emisij iz kurilnih naprav in
mora o tem redno obveščati koncendenta
ter pristojno inšpekcijsko službo;

– koncesionar ne sme prenesti koncesi-
je na drugega, razen v primerih, določenih
z zakonom.

12. Merila za izbor:
– kvaliteta in realnost predloženega po-

slovnega načrta oziroma razvojnega progra-
ma kandidatov za čas trajanja koncesije;

– dosedanje reference kandidatov;
– višina nadomestila za prevzem konce-

sije, ki mora biti najmanj v višini 5 odstotkov
od ustvarjenega prometa v preteklem letu;

– cena storitev.
Podrobna merila za ocenitev ponudbe

so navedena v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Kon-
cendent bo sprejel odločitev v roku 30 dni
od dneva odpiranja ponudb, in sicer z
upravno odločbo na podlagi 144. člena
ZUP.

14. Morebitne druge informacije: /
15. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: /
16. Datum odposlane zahteve za obja-

vo: 11. september 2003.
Občina Sodražica

Javni razpisi

Objava zaprtja javnega razpisa

Ob-102278
Javni razpis Ministrstva za gospodarstvo,

ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11
z dne 31. 1. 2003, za spodbujanje prijav
podjetij na razpise 6. okvirnega programa
EU v letu 2003, odprt do porabe sredstev,
je zaradi porabe sredstev zaprt. Oddaja vlog
za sofinanciranje projektov na Ministrstvo
za gospodarstvo ni več mogoča.

Ministrstvo za gospodarstvo
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Št. 011-7/00-18 Ob-102146 
 
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 in 88/03), Agencija Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja 
 

spremembe in dopolnitve tretjega javnega razpisa 
za zbiranje vlog za dodelitev nepovratnih sredstev iz programa SAPARD 

 
1. člen 

 
V tretjem javnem razpisu za zbiranje vlog za dodelitev nepovratnih sredstev iz programa SAPARD (Uradni list RS, 
št.75/03) se v prvi alinei drugega odstavka točke I. 2. člena besedilo »405.545.612 SIT« nadomesti z besedilom 
»678.575.612 SIT«, v drugi alinei drugega odstavka točke I. 2. člena pa se besedilo »811.091.225 SIT« nadomesti z 
besedilom »1.357.150.225 SIT«. 
 

2. člen 
 
V prvi alinei  točke I. drugega odstavka 3. člena se besedilo »150.604.646 SIT« nadomesti z besedilom »462.638.646 
SIT«, v drugi alinei drugega odstavka točke I. 3. člena pa se besedilo »301.209.292 SIT« nadomesti z besedilom 
»925.277.290 SIT«. 
 

3. člen 
 
V prvi alinei točke I. drugega odstavka 4. člena se besedilo »98.681.669 SIT« nadomesti z besedilom »207.897.669 
SIT«, v drugi alinei drugega odstavka točke I. 4. člena pa se besedilo »197.363.339 SIT« nadomesti z besedilom 
»415.795.339 SIT«. 
 
PRILOGA: 
 
V tretjem javnem razpisu za zbiranje vlog za dodelitev nepovratnih sredstev iz programa SAPARD (Uradni list RS, 
št.75/03) se priloga II: Seznam območij regionalnih razvojnih programov podeželja, ki jih izvaja ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano dopolni s seznamom: 
 
PO POTEH DEDIŠČINE SAVSKE RAVNI IN POSAVSKEGA HRIBOVJA 
 
Občina Dol pri Ljubljani 
Naselja: Beričevo, Brinje, Dol Pri Ljubljani, Dolsko, Kamnica, Kleče Pri Dolu, Klopce, Križevska Vas, Laze Pri Dolskem, 
Osredke, Petelinje, Podgora Pri Dolskem, Senožeti, Videm, Vinje, Vrh Pri Dolskem, Zaboršt Pri Dolu, Zagorica Pri 
Dolskem, Zajelše 
 
Občina Domžale 
Naselja: Bišče, Brdo, Brezje Pri Dobu, Brezovica Pri Dobu, Češenik, Depala Vas, Dob, Dobovlje, Dolenje, Dragomelj, 
Goričica Pri Ihanu, Gorjuša, Homec, Hudo, Ihan, Jasen, Kokošnje, Količevo, Kolovec, Krtina, Laze Pri Domžalah, Mala 
Loka, Nožice, Podrečje, Prelog, Preserje Pri Radomljah, Pšata, Rača, Račni Vrh, Radomlje, Rodica, Rova, Selo Pri 
Ihanu, Spodnje Jarše, Srednje Jarše, Studenec Pri Krtini, Sv. Trojica, Šentpavel Pri Domžalah, Škocjan, Škrjančevo, 
Turnše, Vir, Zaboršt, Zagorica Pri Rovah, Zalog Pod Sv. Trojico, Zgornje Jarše, Žeje, Želodnik, Žiče 
 
Občina Hrastnik 
Naselja: Boben, Brdce, Brnica, Čeče - Del, Dol Pri Hrastniku, Gore, Kal, Kovk, Krištandol, Krnice, Marno, Plesko, 
Podkraj, Prapretno Pri Hrastniku - Del, Studence, Šavna Peč, Turje, Unično 
 
Občina Kamnik 
Naselja: Bela, Bela Peč, Bistričica, Brezje Nad Kamnikom, Briše, Buč, Cirkuše V Tuhinju, Češnjice V Tuhinju, Črna Pri 
Kamniku, Črni Vrh V Tuhinju, Gabrovnica, Godič, Golice, Gozd, Gradišče V Tuhinju, Hrib Pri Kamniku, Hruševka, 
Jeranovo, Kališe, Kamniška Bistrica, Klemenčevo, Kostanj, Košiše, Kregarjevo, Krivčevo, Kršič, Laniše, Laseno, Laze V 
Tuhinju, Liplje, Loke V Tuhinju, Mali Hrib, Mali Rakitovec, Markovo, Mekinje, Motnik, Nevlje, Okrog Pri Motniku, Okroglo, 
Oševek, Pirševo, Podbreg, Podgorje, Podhruška, Podjelše, Podlom, Podstudenec, Poljana, Poreber, Potok, Potok V 
Črni, Praproče V Tuhinju, Pšajnovica, Ravne Pri Šmartnem, Rožično, Rudnik Pri Radomljah, Sela Pri Kamniku, Sidol, 
Smrečje V Črni, Snovik, Soteska, Sovinja Peč, Spodnje Palovče, Spodnje Stranje, Srednja Vas Pri Kamniku, Stahovica, 
Stara Sela, Stebljevek, Stolnik, Studenca, Šmarca, Šmartno V Tuhinju, Špitalič, Trebelno Pri Palovčah, Trobelno, Tučna, 
Tunjice, Tunjiška Mlaka, Vaseno, Velika Lašna, Velika Planina, Veliki Hrib, Veliki Rakitovec, Vir Pri Nevljah, Vodice Nad 
Kamnikom, Volčji Potok, Vranja Peč, Vrhpolje Pri Kamniku, Zagorica Nad Kamnikom, Zajasovnik - Del, Zakal, Zavrh Pri 
Črnivcu, Zduša, Zgornje Palovče, Zgornje Stranje, Zgornji Motnik, Zgornji Tuhinj, Znojile, Žaga, Žubejevo, Županje Njive 
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Občina Komenda 
Naselja: Breg Pri Komendi, Gmajnica, Gora Pri Komendi, Klanec, Komenda, Komendska Dobrava, Križ, Mlaka, Moste, 
Nasovče, Podboršt Pri Komendi, Potok Pri Komendi, Suhadole, Žeje Pri Komendi 
 
Občina Litija 
Naselja: Berinjek, Bistrica, Bitiče, Bogenšperk, Boltija, Borovak Pri Polšniku, Breg Pri Litiji, Brezje Pri Kumpolju, Brezovo, 
Brglez, Bukovica Pri Litiji, Cerovica, Cirkuše, Čateška Gora, Čeplje, Črni Potok, Dobje, Dobovica, Dole Pri Litiji, Dolgo 
Brdo, Dolnji Vrh, Dragovšek, Dvor, Gabrovka, Gabrska Gora, Gobnik, Golišče, Gorenje Jelenje, Gornje Ravne, Gornji 
Vrh, Gozd-Reka, Gradišče Pri Litiji, Gradišče-K. O. Grad. In Polj., Gradišče-K. O. Št. Lovrenc, Gradiške Laze, Hohovica, 
Hude Ravne, Jablaniške Laze, Jablaniški Potok, Jastrebnik, Javorje, Javorje Pri Gabrovki, Jelenska Reber, Jelša, 
Jesenje, Jevnica, Ježce, Ježevec, Ježni Vrh, Kal Pri Dolah, Kamni Vrh, Kamni Vrh Pri Primskovem, Kandrše - Del, 
Klanec Pri Gabrovki, Klenik, Konj, Konjšica - Del, Koške Poljane, Kresnice, Kresniške Poljane, Kresniški Vrh, Kržišče Pri 
Čatežu, Kumpolje, Laze Pri Gobniku, Laze Pri Vačah, Leskovica Pri Šmartnem, Leše, Liberga, Ljubež V Lazih, Lukovec, 
Lupinica, Magolnik, Mala Goba, Mala Kostrevnica, Mala Sela, Mala Štanga, Mamolj, Mihelca, Mišji Dol, Moravče Pri 
Gabrovki, Moravška Gora, Mulhe, Nova Gora, Obla Gorica, Okrog, Pečice, Podbukovje Pri Vačah, Podpeč Pod Skalo, 
Podroje, Podšentjur, Pogonik, Poljane Pri Primskovem, Polšnik, Ponoviče, Potok Pri Vačah, Prelesje, Preska Nad 
Kostrevnico, Prevale, Preveg, Preženjske Njive, Primskovo, Račica, Radgonica, Ravne, Razbore-K. O. Ježni Vrh, 
Razbore-K. O. Poljane - Del, Renke, Ribče, Riharjevec, Ržišče, Sava, Selce, Selšek, Sevno, Slavina, Slivna, Sopota, 
Spodnja Jablanica, Spodnje Jelenje, Spodnji Hotič, Spodnji Log, Stara Gora Pri Vel.Gabru, Stranski Vrh, Strmec, 
Suhadole, Ščit, Širmanski Hrib, Široka Set, Šmartno Pri Litiji, Štangarske Poljane, Šumnik, Tenetiše, Tepe, Tihaboj, 
Tlaka, Tolsti Vrh, Vače, Velika Goba, Velika Kostrevnica, Velika Preska, Velika Štanga, Veliki Vrh Pri Litiji, Vernek, Vinji 
Vrh, Vintarjevec, Višnji Grm, Vodice Pri Gabrovki, Volčja Jama, Vovše, Vrata, Zagorica, Zagozd, Zagrič, Zapodje, Zavrh, 
Zavrstnik, Zglavnica, Zgornja Jablanica, Zgornja Jevnica, Zgornji Hotič, Zgornji Log 
 
Občina Lukovica 
Naselja: Blagovica, Brdo Pri Lukovici, Brezovica Pri Zlatem Polju, Bršlenovica, Čeplje, Češnjice, Dupeljne, Gabrje Pod 
Špilkom, Golčaj, Gorenje, Gradišče Pri Lukovici, Hribi, Imovica, Javorje Pri Blagovici, Jelša, Kompolje, Koreno, Korpe, 
Krajno Brdo, Krašnja, Lipa, Log, Lukovica Pri Domžalah, Mala Lašna, Mali Jelnik, Obrše, Podgora Pri Zlatem Polju, 
Podmilj, Podsmrečje, Poljane Nad Blagovico, Preserje Pri Lukovici, Preserje Pri Zlatem Polju, Prevalje, Prevoje, Prevoje 
Pri Šentvidu, Prilesje, Prvine, Rafolče, Selce, Spodnje Koseze, Spodnje Loke, Spodnje Prapreče, Spodnji Petelinjek, 
Straža, Suša, Šentožbolt, Šentvid Pri Lukovici, Trnjava, Trnovče, Trojane, Učak, V Zideh, Veliki Jelnik, Videm Pri 
Lukovici, Vošce, Vranke, Vrba, Vrh Nad Krašnjo, Vrhovlje, Zavrh Pri Trojanah, Zgornje Loke, Zgornje Prapreče, Zgornji 
Petelinjek, Zlatenek, Zlato Polje, Žirovše 
 
Občina Moravče 
Naselja: Češnjice Pri Moravčah, Dešen, Dole Pod Sv. Trojico, Dole Pri Krašcah, Drtija, Dvorje, Gabrje Pod Limbarsko 
Goro, Gora Pri Pečah, Gorica, Goričica Pri Moravčah, Hrastnik, Hrib Nad Ribčami, Imenje, Katarija, Krašce, Križate, 
Limbarska Gora, Moravče, Mošenik, Negastrn, Peče, Ples, Podgorica Pri Pečah, Podstran, Pogled, Pretrž, Prikrnica, 
Rudnik Pri Moravčah, Selce Pri Moravčah, Selo Pri Moravčah, Serjuče, Soteska Pri Moravčah, Spodnja Dobrava, 
Spodnja Javoršica, Spodnji Prekar, Spodnji Tuštanj, Stegne, Straža Pri Moravčah, Sveti Andrej, Velika Vas, Vinje Pri 
Moravčah, Vrhpolje Pri Moravčah, Zalog Pri Kresnicah, Zalog Pri Moravčah, Zgornja Dobrava, Zgornja Javoršica, 
Zgornje Koseze, Zgornji Prekar, Zgornji Tuštanj 
 
Občina Radeče 
Naselja: Brunk, Brunška Gora, Čimerno, Dobrava, Goreljce, Hotemež, Jagnjenica, Jelovo, Log Pri Vrhovem, Loška 
Gora, Močilno, Njivice, Obrežje, Počakovo, Prapretno, Rudna Vas, Stari Dvor, Svibno, Vrhovo, Zagrad, Zavrate, Žebnik 
 
Občina Trbovlje 
Naselja: Čebine, Čeče - Del, Dobovec, Gabrsko, Ključevica, Knezdol, Ojstro, Ostenk, Partizanski Vrh, Planinska Vas, 
Prapreče - Del, Prapretno Pri Hrastniku - Del, Škofja Riža, Vrhe - Del, Završje, Župa 
 
Občina Trzin 
Naselja: Trzin 
 
Občina Zagorje ob Savi 
Naselja: Blodnik, Borje, Borje Pri Mlinšah, Borovak Pri Podkumu, Brezje, Breznik, Briše, Čemšenik, Čolnišče, Dobrljevo, 
Dolenja Vas, Dolgo Brdo Pri Mlinšah, Družina, Golče, Gorenja Vas, Hrastnik Pri Trojanah, Izlake, Jablana, Jarše, Jelenk, 
Jelševica, Jesenovo, Kandrše - Del, Kisovec, Kolk, Kolovrat, Konjšica - Del, Kostrevnica, Kotredež, Log Pri Mlinšah, 
Loke Pri Zagorju, Mali Kum, Medija, Mlinše, Mošenik, Orehovica, Osredek, Padež, Podkraj Pri Zagorju, Podkum, 
Podlipovica, Polšina, Potoška Vas, Požarje, Prapreče - Del, Ravenska Vas, Ravne Pri Mlinšah, Razbor Pri Čemšeniku, 
Razpotje, Rodež, Rove, Rovišče, Rtiče, Ržiše, Selo Pri Zagorju, Senožeti, Sopota, Šemnik, Šentgotard, Šentlambert, 
Šklendrovec, Šklendrovec, Tirna, Vidrga, Vine, Vrh, Vrh Pri Mlinšah, Vrhe - Del, Zabava, Zabreznik, Zavine, Zgornji 
Prhovec, Znojile, Žvarulje 
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PO VINSKIH CESTAH IN DEDIŠČINI PRLEKIJE 
 
Občina Križevci 
Naselja: Berkovci, Berkovski Prelogi, Boreci, Bučečovci, Dobrava, Gajševci, Grabe Pri Ljutomeru, Iljaševci, Ključarovci 
Pri Ljutomeru, Kokoriči, Križevci Pri Ljutomeru, Logarovci, Lukavci, Stara Nova Vas, Vučja Vas, Zasadi 
 
Občina Ljutomer 
Naselja: Babinci, Bodislavci, Branoslavci, Bučkovci, Cezanjevci, Cuber, Cven, Desnjak, Drakovci, Globoka, Godemarci, 
Gresovščak, Grlava, Ilovci, Jeruzalem, Krapje, Krištanci, Kuršinci, Mala Nedelja, Mekotnjak, Moravci V Slov. Goricah, 
Mota, Noršinci Pri Ljutomeru, Nunska Graba, Plešivica, Podgradje, Precetinci, Presika, Pristava, Radomerje, 
Radomerščak, Radoslavci, Rinčetova Graba, Sitarovci, Slamnjak, Spodnji Kamenščak, Stara Cesta, Stročja Vas, Šalinci, 
Vidanovci, Vogričevci, Zgornji Kamenščak, Železne Dveri 
 
Občina Ormož 
Naselja: Bratonečice, Bresnica, Cerovec Stanka Vraza, Cvetkovci, Dobrava, Dobrovščak, Drakšl, Frankovci, Godeninci, 
Gomila Pri Kogu, Gornji Ključarovci, Grabe, Gradišče Pri Ormožu, Hajndl, Hardek, Hermanci, Hranjigovci, Hujbar, Hum 
Pri Ormožu, Ivanjkovci, Jastrebci, Kajžar, Kog, Koračice, Krčevina, Lačaves, Lahonci, Lešnica, Lešniški Vrh, Libanja, 
Litmerk, Loperšice, Lunovec, Mala Vas Pri Ormožu, Mali Brebrovnik, Mezgovci, Mihalovci, Mihovci Pri Vel. Nedelji, 
Miklavž Pri Ormožu, Obrež, Osluševci, Pavlovci, Pavlovski Vrh, Podgorci, Preclava, Pršetinci, Pušenci, Rakovci, Ritmerk, 
Rucmanci, Runeč, Savci, Sejanci, Senčak, Senešci, Senik, Sodinci, Spodnji Ključarovci, Središče Ob Dravi, Stanovno, 
Strezetina, Strjanci, Strmec Pri Ormožu, Sveti Tomaž, Šalovci, Šardinje, Trgovišče, Trnovci, Veličane, Velika Nedelja, 
Veliki Brebrovnik, Vičanci, Vinski Vrh, Vitan, Vodranci, Vuzmetinci, Zagorje, Zasavci, Žerovinci, Žvab 
 
Občina Radenci 
Naselja: Boračeva, Hrastje-Mota, Hrašenski Vrh, Janžev Vrh, Kapelski Vrh, Kobilščak, Kocjan, Melanjski Vrh, Murski 
Vrh, Murščak, Okoslavci, Paričjak, Rački Vrh, Radenci, Radenski Vrh, Rihtarovci, Spodnji Kocjan, Šratovci, Turjanci, 
Turjanski Vrh, Zgornji Kocjan, Žrnova 
 
Občina Razkrižje 
Naselja: Gibina, Kopriva, Razkrižje, Šafarsko, Šprinc, Veščica 
 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici 
Naselja: Biserjane, Blaguš, Bolehnečici, 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 
 
Občina Veržej 
Naselja: Banovci, Bunčani, Veržej 
 
PO POTEH DEDIŠČINE 
 
Občina Dobje 
Naselja: Brezje Pri Dobjem, Dobje Pri Planini, Gorica Pri Dobjem, Jezerce Pri Dobjem, Lažiše, Presečno, Ravno, Repuš, 
Slatina Pri Dobjem, Suho, Škarnice, Večje Brdo, Završe Pri Dobjem 
 
Občina Dobrna 
Naselja: Brdce Nad Dobrno, Dobrna, Klanc, Loka Pri Dobrni, Lokovina, Parož, Pristova, Strmec Nad Dobrno, Vinska 
Gorica, Vrba, Zavrh Nad Dobrno 
 
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 Slovenske Konjice 
Naselja: Bezina, Blato, Brdo, Breg Pri Konjicah, Brezje Pri Ločah, Dobrava Pri Konjicah, Dobrnež, Draža Vas, Gabrovlje, 
Gabrovnik, 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, Spodnji Jernej, Stare Slemene, Strtenik, Suhadol, Sveti Jernej, Škalce, 
Škedenj, Špitalič Pri Slov. Konjicah, Štajerska Vas, Tepanje, Tepanjski Vrh, Tolsti Vrh, Vešenik, Zbelovo, Zbelovska 
Gora, Zeče, Zgornja Pristava, Zgornje Laže, Žiče 
 
Občina Šentjur 
Naselja: Bezovje Pri Šentjurju, Bobovo Pri Ponikvi, Boletina, Botričnica, Brdo, Brezje Ob Slomu, Bukovje Pri Slivnici, 
Cerovec, Črnolica, Dobje Pri Lesičnem, Dobovec Pri Ponikvi, Dobrina, Dole, Dolga Gora, Doropolje, Dramlje, Drobinsko, 
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Golobinjek Pri Planini, Gorica Pri Slivnici, Goričica, Grobelno - Del, Grušce, Hotunje, Hrastje, Hruševec, Hrušovje, Jakob 
Pri Šentjurju, Jarmovec, Javorje, Jazbin Vrh, Jazbine, Jelce, Kalobje, Kameno, Kostrivnica, Košnica, Krajnčica, Krivica, 
Laze Pri Dramljah, Loka Pri Žusmu, Lokarje, Loke Pri Planini, Lopaca, Lutrje, Marija Dobje, Okrog, Osredek, Ostrožno 
Pri Ponikvi - Del, Paridol, Planina Pri Sevnici, Planinca, Planinska Vas, Planinski Vrh, Pletovarje, Podgaj, Podgrad, 
Podlešje, Podlog Pod Bohorjem, Podpeč Nad Marofom, Podpeč Pri Šentvidu, Podvine, Ponikva, Ponkvica, Prapretno, 
Primož Pri Šentjurju, Proseniško, Rakitovec, Razbor, Repno, Rifnik, Sele, Slatina Pri Ponikvi, Slivnica Pri Celju, Sotensko 
Pod Kalobjem, Spodnje Slemene, Srževica, Stopče, Straška Gorca, Straža Na Gori, Svetelka, Šedina, Šentjur, Šentvid 
Pri Planini, Šibenik, Tajhte, Tratna Ob Voglajni, Tratna Pri Grobelnem, Trno, Trnovec Pri Dramljah, Trška Gorca, Turno, 
Uniše, Vejice, Vezovje, Visoče, Vodice Pri Kalobju, Vodice Pri Slivnici, Vodruž, Voduce, Vodule, Voglajna, Vrbno, Zagaj 
Pri Ponikvi, Zalog Pod Uršulo, Zgornje Selce, Zgornje Slemene, Zlateče Pri Šentjurju, Žegar 
 
Občina Vitanje 
Naselja: Brezen, Hudinja, Ljubnica, Paka, Spodnji Dolič, Stenica, Vitanje, Vitanjsko Skomarje 
 
Občina Zreče 
Naselja: Bezovje Nad Zrečami, Boharina, Bukovlje, Črešnova, Čretvež, Dobrovlje, Gorenje Pri Zrečah, Gornja Vas, 
Gračič, Koroška Vas Na Pohorju, Križevec, Lipa, Loška Gora Pri Zrečah, Mala Gora, Osredek Pri Zrečah, Padeški Vrh, 
Planina Na Pohorju, Polajna, Radana Vas, Resnik, Rogla, Skomarje, Spodnje Stranice, Stranice, Zabork, Zlakova, Zreče 
 
OBLIKOVANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA RAZVOJ TURIZMA 
 
Občina Celje 
Naselja: Brezova, Bukovžlak, Dobrova, Glinsko, Gorica Pri Šmartnem, Jezerce Pri Šmartnem, Košnica Pri Celju, 
Lahovna, Leskovec, Lipovec Pri Škofji Vasi, Ljubečna, Loče, Lokrovec, Lopata, Medlog, Osenca, Otemna, Pečovnik, 
Pepelno, Prekorje, Rožni Vrh, Runtole, Rupe, Slance, Slatina V Rožni Dolini, Šentjungert, Škofja Vas, Šmarjeta Pri Celju, 
Šmartno V Rožni Dolini, Šmiklavž Pri Škofji Vasi, Teharje, Tremerje, Trnovlje Pri Celju, Vrhe, Začret, Zadobrova, Zvodno, 
Žepina 
 
Občina Laško 
Naselja: Belovo, Blatni Vrh, Brezno, Brezno, Brodnice, Brstnik, Brstovnica, Bukovca, Curnovec, Debro, Doblatina, Dol 
Pri Laškem, Gabrno, Globoko, Govce, Gozdec, Gračnica, Harje, Huda Jama, Jagoče, Jurklošter, Kladje, Klenovo, Konc, 
Kuretno, Lahomno, Lahomšek, Lahov Graben, Laška Vas, Laziše, Leskovca, Lipni Dol, Lokavec, Lože, Mačkovec, Mala 
Breza, Male Grahovše, Marija Gradec, Marijina Vas, Modrič, Mrzlo Polje, Obrežje Pri Zidanem Mostu, Ojstro, Olešče, 
Padež, Paneče, Plazovje, Polana, Povčeno, Požnica, Radoblje, Reka, Rifengozd, Rimske Toplice, Sedraž, Selo Nad 
Laškim, Senožete, Sevce, Slivno, Spodnja Rečica, Stopce, Strensko, Strmca, Suhadol, Šentrupert, Širje, Škofce, Šmihel, 
Šmohor, Tevče, Tovsto, Trnov Hrib, Trnovo, Trobni Dol, Trojno, Udmat, Velike Gorelce, Velike Grahovše, Veliko Širje, 
Vodiško, Vrh Nad Laškim, Zabrež, Zgornja Rečica, Zidani Most, Žigon 
 
Občina Štore 
Naselja: Draga, Javornik, Kanjuce, Kompole, Laška Vas Pri Štorah, Ogorevc, Pečovje, Prožinska Vas, Svetina, Svetli 
Dol, Šentjanž Nad Štorami, Štore 
 
Občina Vojnik 
Naselja: Arclin, Beli Potok Pri Frankolovem, Bezenškovo Bukovje, Bezovica, Bovše, Brdce, Čreškova, Črešnjevec, 
Črešnjice, Dol Pod Gojko, Frankolovo, Gabrovec Pri Dramljah, Globoče, Gradišče Pri Vojniku, Homec, Hrastnik, 
Hrenova, Ilovca, Ivenca, Jankova, Kladnart, Koblek, Konjsko, Landek, Lemberg Pri Novi Cerkvi, Lešje, Lindek, Lipa Pri 
Frankolovem, Male Dole, Nova Cerkev, Novake, Podgorje Pod Čerinom, Polže, Pristava, Rakova Steza, Razdelj, 
Razgor, Razgorce, Rove, Selce, Socka, Straža Pri Dolu, Straža Pri Novi Cerkvi, Stražica, Tomaž Nad Vojnikom, Trnovlje 
Pri Socki, Velika Raven, Verpete, Vine, Višnja Vas, Vizore, Vojnik, Zabukovje, Zlateče, Želče 
 
RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA ZA SEVERNOZAHODNI VIŠINSKI DEL SEVERNE PRIMORSKE 
 
Občina Bovec 
Naselja: Bavšica, Bovec, Čezsoča, Kal-Koritnica, Lepena, Log Čezsoški, Log Pod Mangartom, Plužna, Soča, Srpenica, 
Strmec Na Predelu, Trenta, Žaga 
 
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 Idrija 
Naselja: Čekovnik, Črni Vrh, Dole, Godovič, Gore, Gorenja Kanomlja, Gorenji Vrsnik, Govejk, Idrija, 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 
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Občina Kanal ob Soči 
Naselja: Ajba, Anhovo, Avče, Bodrež, Deskle, Doblar, Gorenja Vas, Kal Nad Kanalom, Kambreško, Kanal, Kanalski Vrh, 
Levpa, Lig, Morsko, Plave, Ročinj, Seniški Breg, Ukanje, Zapotok 
 
Občina Kobarid 
Naselja: Avsa, Borjana, Breginj, Drežnica, Drežniške Ravne, Homec, Idrsko, Jevšček, Jezerca, Kobarid, Koseč, Kred, 
Krn, Ladra, Libušnje, Livek, Livške Ravne, Logje, Magozd, Mlinsko, Perati, Podbela, Potoki, Robič, Robidišče, Sedlo, 
Smast, Stanovišče, Staro Selo, Sužid, Svino, Trnovo Ob Soči, Vrsno 
 
Mestna občina Nova Gorica 
Naselja: Ajševica, Arčoni, Banjšice, Bate, Branik, Brdo, Budihni, Bukovica, Čepovan, Dombrava, Dornberk, Draga, 
Gradišče Nad Prvačino, Grgar, Grgarske Ravne, Kromberk, Lazna, Loke, Lokovec, Lokve, Lukežiči, Martinuči, Merljaki, 
Mohorini, Nemci, Osek, Oševljek, Ozeljan, Podgozd, Potok Pri Dornberku, Preserje, Pristava, Prvačina, Ravnica, Renče, 
Renški Podkraj, Rožna Dolina, Saksid, Solkan, Spodnja Branica, Stara Gora, Steske, Šempas, Šmaver, Šmihel, Tabor, 
Trnovo, Vitovlje, Voglarji, Vogrsko, Volčja Draga, Zalošče, Žigoni 
 
Občina Tolmin 
Naselja: Bača Pri Modreju, Bača Pri Podbrdu, Bukovski Vrh, Čadrg, Čiginj, Daber, Dolenja Trebuša, Dolgi Laz, Dolje, 
Drobočnik, Gabrje, Gorenja Trebuša, Gorenji Log, Gorski Vrh, Grahovo Ob Bači, Grant, Grudnica, Hudajužna, Idrija Pri 
Bači, Kal, Kamno, Kanalski Lom, Klavže, Kneške Ravne, Kneža, Koritnica, Kozaršče, Kozmerice, Kuk, Lisec, Ljubinj, 
Logaršče, Loje, Modrej, Modrejce, Most Na Soči, Obloke, Pečine, Petrovo Brdo, Podbrdo, Podmelec, Polje, Poljubinj, 
Ponikve, Porezen, Postaja, Prapetno, Prapetno Brdo, Roče, Rut, Sela Nad Podmelcem, Sela Pri Volčah, Selce, Selišče, 
Slap Ob Idrijci, Stopnik, Stržišče, Šentviška Gora, Temljine, Tolmin, Tolminske Ravne, Tolminski Lom, Trtnik, Volarje, 
Volčanski Ruti, Volče, Zadlaz-Čadrg, Zadlaz-Žabče, Zakraj, Zatolmin, Znojile, Žabče 
 
RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA 
 
Občina Beltinci 
Naselja: Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci, Melinci 
 
Občina Črenšovci 
Naselja: Črenšovci, Dolnja Bistrica, Gornja Bistrica, Srednja Bistrica, Trnje, Žižki 
 
Občina Lendava 
Naselja: Banuta, Benica, Brezovec - Del, Čentiba, Dolga Vas, Dolgovaške Gorice, Dolina Pri Lendavi, Dolnji Lakoš, 
Gaberje, Genterovci, Gornji Lakoš, Hotiza, Kamovci, Kapca, Kot, Lendavske Gorice, Mostje, Petišovci, Pince, Pince-
Marof, Radmožanci, Trimlini 
 
Občina Odranci 
Naselja: Odranci 
 
GURMANSKO-ROKODELSKA POT SKOZI SLOVENSKE GORICE 
 
Občina Destrnik 
Naselja: Desenci, Destrnik, Dolič, Drstelja, Gomila, Gomilci, Janežovci, Janežovski Vrh, Jiršovci, Levanjci, Ločki Vrh, 
Placar, Strmec Pri Destrniku, Svetinci, Vintarovci, Zasadi, Zgornji Velovlek 
 
Občina Dornava 
Naselja: Bratislavci, Brezovci, Dornava, Lasigovci, Mezgovci Ob Pesnici, Polenci, Polenšak, Prerad, Slomi, Strejaci, 
Strmec Pri Polenšaku, Žamenci 
 
Občina Juršinci 
Naselja: Bodkovci, Dragovič, Gabrnik, Gradiščak, Grlinci, Hlaponci, Juršinci, Kukava, Mostje, Rotman, Sakušak, Senčak 
Pri Juršincih, Zagorci 
 
Občina Sveti Andraž v Slovenskih Goricah 
Naselja: Drbetinci, Gibina, Hvaletinci, Novinci, Rjavci, Slavšina, Vitomarci 
 
Občina Trnovska vas 
Naselja: Biš, Bišečki Vrh, Črmlja, Ločič, Sovjak, Trnovska Vas, Trnovski Vrh 
 
DOBRA ORGANIZIRANOST IN TRŽENJE KOT DEJAVNIK USPEŠNEGA RAZVOJA KMETIJ V OBČINAH NAZARJE, 
MOZIRJE IN GORNJI GRAD 
 
Občina Gornji grad 
Naselja: Bočna, Dol, Florjan Pri Gornjem Gradu, Gornji Grad, Lenart Pri Gornjem Gradu, Šmiklavž, Tirosek 
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Občina Mozirje 
Naselja: Brezje, Dobrovlje Pri Mozirju, Dol-Suha, Grušovlje, Homec, Lepa Njiva, Ljubija, Loke Pri Mozirju, Mozirje, Nizka, 
Poljane, Radegunda, Rečica Ob Savinji, Spodnja Rečica, Spodnje Pobrežje, Šentjanž, Šmihel Nad Mozirjem, Trnovec, 
Varpolje, Zgornje Pobrežje,  
 
Občina Nazarje 
Naselja: Brdo, Čreta Pri Kokarjah, Dobletina, Kokarje, Lačja Vas, Nazarje, Potok, Prihova, Pusto Polje, Rovt Pod 
Menino, Spodnje Kraše, Šmartno Ob Dreti, Volog, Zavodice, Žlabor 
 

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

 
 
 
Št. 011-7/00-18 Ob-102147 
 
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 in 88/03), Agencija Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja 
 

4. javni razpis 
za zbiranje vlog za dodelitev nepovratnih sredstev iz programa SAPARD 

 
1. člen 

 
UKREP ŠT. IV: Razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju 
 
I. PREDMET RAZPISA 
 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz programa SAPARD za sofinanciranje investicij v: 
 
1.   ureditev  cestne podeželske infrastrukture in sicer za: 

• ureditev  in izgradnjo tematskih poti za izboljšanje turistične infrastrukture in 
2.   ureditev vodne infrastrukture na podeželju za preskrbo s pitno vodo. 
 
Za ta namen se iz proračuna RS namenijo nepovratna sredstva: 
- s proračunske postavke 1347 SAPARD – lastna udeležba v višini 37.614.880 SIT in 
- s proračunske postavke 1346 SAPARD - tuja donacija v višini 92.111.761 SIT. 
 

II. UPRAVIČENCI 
Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu so občine, na območjih, določenih z regionalnimi razvojnimi programi 
podeželja, ki jih odobri Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Seznam naselij, ki so vključena v te programe, 
je objavljen kot priloga II tega razpisa. 
 
III. PREDMET PODPORE 
1. Predmet podpore so investicije v ureditev in izgradnjo tematskih poti za izboljšanje turistične infrastrukture, kot so 
pohodne, učne, gozdne, jahalne in kolesarske poti. 

 
2. Predmet podpore so investicije v ureditev vodne infrastrukture na podeželju za preskrbo s pitno vodo in sicer za: 
- iskanje novih vodnih virov za zagotavljanje zadostnih vodnih količin za preskrbo s pitno vodo; 
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov za vodooskrbo; 
- novogradnjo vodovodnih sistemov . 
 
IV. SPLOŠNI POGOJI IN OMEJITVE DODELJEVANJA SREDSTEV 
 
Splošni pogoji : 

1. Upravičenec mora predložiti popolno vlogo za dodelitev sredstev iz programa SAPARD na originalnem obrazcu 
RP-01. Vlogi na posameznem obrazcu  morajo biti priložene vse priloge in dokazila, ki so navedene v obrazcu 
vloge in v poglavju VI. tega razpisa. 

2. VLOGO JE POTREBNO VLOŽITI V DVEH IZVODIH – ORIGINAL IN KOPIJA. 
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3. Upravičenec ne sme pričeti z izvedbo investicije oziroma pričeti z deli  pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev 
oziroma pred izdajo soglasja, ki ga na podlagi ZFO in Navodila o načinu in postopkih za izdajo soglasij za 
investicije v občinah , ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna RS izda ministrstvo za finance.  Kot začetek 
izvedbe investicije se šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev 
(postopek javnega naročila, sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme ali storitve ...). 

4. Ne glede na vrednost investicije mora upravičenec predložiti investicijski program, skupaj s finančnim načrtom 
investicije in s časovno dinamiko koriščenja sredstev, izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za 
izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Investicijski program mora vsebovati tudi 
postopek izračuna  in sam izračun neto sedanje vrednosti investicije. 

5. Upravičenec mora imeti izdelano vso potrebno gradbeno dokumentacijo in pridobljena vsa ustrezna upravna 
dovoljenja. 

6. Upravičenec mora predložiti strokovno oceno, pripravljeno v skladu z določili predpisov, ki obravnavajo 
posamezne oblike obremenjevanja okolja, če glede na obseg investicije v okviru dovoljenj iz prejšnje točke ni 
obvezna pridobitev presoje vplivov na okolje (PVO). Iz strokovne ocene mora biti razvidno, ali investicija in na 
kakšen način povzroča obremenitev okolja (v primeru, da investicija predstavlja obremenitev okolja, mora 
strokovna ocena vsebovati tudi ukrepe za njeno preprečevanje ali zmanjšanje). 

7. Gradbeni ukrepi morajo biti izvedeni v skladu s predpisi o graditvi objektov, urejanja prostora in varstva okolja. 
8. Investicija mora biti skladna z razvojnimi in prostorskimi dokumenti v občini. 
9. Upravičenec mora pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za finance, v skladu z Zakonom o financiranju občin 

(Uradni list RS, št. 80/94). 
10. Upravičenec se zavezuje, da se investicija, za katero je prejel sredstva iz programa SAPARD, ne bo bistveno 

spreminjala še naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev razen v primeru višje sile. 
Kot bistvene spremembe investicije so spremembe, ki: 

- vplivajo na naravo investicije ali pogoje izvajanja ali dajejo gospodarski družbi ali javni instituciji 
neupravičeno prednost in 

- so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta. 
Za višjo silo se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, in katerih posledic 
ni mogoče odvrniti (potres, udar strele, samovžig, plaz in poplava). 
Upravičenec ne sme uporabljati investicije v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev. 
O bistvenih spremembah investicije mora upravičenec nemudoma obvestiti Agencijo Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja; 

11. Upravičenec mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire izvajalca del izveden v skladu z Zakonom o 
javnih naročilih (Uradni list RS,  št. 39/00, 102/00 in 30/01). 

12.  Poreklo blaga, storitve, gradbena dela ter oprema in materiali, ki postanejo sestavni del investicije, morajo biti v 
celoti iz držav članic Evropske skupnosti (Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, 
Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo) ali iz desetih držav 
kandidatk (Bolgarija, Češka republika, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Slovaška in 
Republika Slovenija). O poreklu blaga, storitev, gradbenih del, opreme in  materiala morata imeti upravičenec ali 
izvajalec ustrezno dokazilo. 

13. Upravičenec mora za investicijo voditi predpisano dokumentacijo in jo hraniti še pet let po prejemu potrdila 
Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja o zaključku investicije. 

 
Poleg izpolnjevanja splošnih pogojev morata biti izpolnjen še naslednji pogoj: 
Izkazana prioriteta v regionalnem razvojnem programu podeželja. 
 

OMEJITVE 

Splošne omejitve za pridobivanje sredstev iz programa SAPARD: 

• Upravičenec lahko pridobi sredstva za isto investicijo samo iz enega ukrepa iz programa SAPARD. 
• Sredstev se ne dodeli upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev programa, že 

prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske skupnosti. 
• Upravičenec mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije. 
• Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upoštevajo priznani stroški investicije. Seznam upravičljivih 

stroškov je priloga I tega razpisa. 
• Če upravičenec uveljavlja pridobitev sredstev 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: 
• izgradnjo vodne infrastrukture za oskrbo mest s pitno vodo iz območij regionalnih razvojnih projektov podeželja, 
• nakup opreme in naprav, ki niso iz držav EU ali iz držav kandidatk. 
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V. FINANČNI POGOJI DODELJEVANJA SREDSTEV 

 
A. Splošni finančni pogoji 
 
Sredstva za razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju se upravičencu dodelijo za sofinanciranje stroškov investicije 
v višini 75% priznane investicijske vrednosti na podlagi plačanih računov ali potrjenih in plačanih gradbenih situacij. Pri 
investicijah v vodno oskrbo, kjer neto sedanja vrednost investicije dosega 25% ali več celotnih stroškov investicije, višina 
dodeljenih sredstev znaša 50% priznane investicijske vrednosti. 
 
Pri investiciji v tematske poti znaša najvišja priznana investicijska vrednost 7.350.000 SIT  oziroma znaša najvišja višina 
dodeljenih sredstev za investicijo 5.512.500 SIT. 
 
Pri investiciji v vodno infrastrukturo znaša najvišja priznana investicijska vrednost 93.000.000 SIT oziroma najvišja višina 
dodeljenih sredstev za investicijo znaša 69.750.000 SIT. 
 
Sredstva za razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju se dodelijo samo, če priznana investicijska vrednost ni  nižja 
od 2.000.000 SIT oziroma znesek dodeljenih sredstev ni nižji od 1.500.000 SIT. 
 
Upravičenec lahko v programskem obdobju (2000-2006) za razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju pridobi 
največ 110.000.000 SIT sredstev. 
 

Sredstva iz programa SAPARD se izplačajo na osnovi enega do največ štirih zahtevkov upravičenca za izplačilo 
sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z dokazili o njihovem plačilu, originalne začasne in 
končno gradbeno situacijo, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca, ter dokazila o njihovem 
plačilu, poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca, in deklaracije o izvoru blaga. 

 
B. Stroški, ki so izključeni iz sofinanciranja iz programa SAPARD 
• nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb, ne glede na to ali se po zakupu lastništvo prenese na zakupnika, 
• nakup rabljene opreme, 
• plačilo v naravi, 
• plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, 
• stroški poslovanja upravičenca, vključno z vzdrževanjem in najemom, 
• bančni stroški, stroški garancij in podobni stroški, 
• stroški konverzij, stroški in tečajne izgube v zvezi z evro računom SAPARD, 
• stroški javne uprave (splošni upravni stroški, najemnine za opremo, stroje in prostore, plače zaposlenih v dejavnostih 

upravljanja, izvajanja, spremljanja in nadzora), 
• stroški za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije o izvedljivosti in ekonomski 

upravičenosti, stroški nakupa patentov in licenc za pripravo in/ali izvajanje investicije, ki so neposredno povezani z 
investicijo, ki presegajo 12% vseh upravičenih stroškov investicije, 

• izdatki pri investicijah, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred dokončanjem investicije, pa ti zneski 
niso bili odšteti od upravičenih stroškov investicije, 

• za investicije izven območja Republike Slovenije, 
• stroški promocije. 
 
VI. VSEBINA VLOGE 
 
A. Izpolnjen originalni obrazec »Vloga za dodelitev sredstev iz programa SAPARD« (obrazec RP-01). 
B. Priloge: 
• Fotokopija iz  razvojnega programa podeželja, iz katerega je razvidno, da gre za prioritetno nalogo. 
• Projektna dokumentacija, iz katere je razvidno: lokacija naložbe (pregledna situacija), tehnična rešitev z detajli 

predvidenih posegov del  in popisom del ter projektantski predračun. 
• Pravnomočno gradbeno dovoljenje oz. lokacijska informacija. V primeru, ko gradbeno dovoljenje oz. lokacijska 

informacija ni potrebna: Potrdilo pristojnega občinskega organa, da gradbeno dovoljenje oz. lokacijska informacija ni 
potrebna. 

• V primeru, ko gradbeno dovoljenje ni potrebno: 
– zemljiškoknjižni izpisek z mapno kopijo za vse vključene parcele, 
– notarsko overovljeno soglasje morebitnih solastnikov ali drugih lastnikov parcel. 

• Strokovna ocena, pripravljena v skladu z določili predpisov, ki obravnavajo posamezne oblike obremenjevanja 
okolja, če glede na obseg investicije v okviru dovoljenj iz prejšnje alinee ni obvezna pridobitev presoje vplivov na 
okolje (PVO). Iz strokovne ocene mora biti razvidno, ali investicija in na kakšen način povzroča obremenitev okolja (v 
primeru, da investicija predstavlja obremenitev okolja, mora strokovna ocena vsebovati tudi ukrepe za njeno 
preprečevanje ali zmanjšanje). 

• Pri investicijah v vodno infrastrukturo: ocena zdravstvene ustreznosti pitne vode območnega Zavoda za zdravstveno 
varstvo, ki ni starejše od 6 mesecev. 
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• Poročilo o že izvršenih delih, če gre za fazno gradnjo. 
• Pozitivno mnenje občinskega sveta. 
• Mnenje projektnega sveta. 
• Izjava o zagotovitvi finančnih sredstev za tisti del, ki ga finančno ne pokrivajo sredstva SAPARD z dokazili: fotokopija 

iz občinskega proračuna, iz katerega je razvidna višina sredstev, namenjenih za predmetno investicijo, s sprejetim 
Načrtom razvojnih programov občine. 

• Ne glede na vrednost investicije: Investicijski program, skupaj s finančnim načrtom projekta s časovno dinamiko 
koriščenja sredstev, izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila 
investicijskega značaja ( Ur.l.RS št. 82/98, 86/98, 43/99), ki mora vsebovati postopek izračuna in sam izračun neto 
sedanje vrednosti investicije.« 

 
2. 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. 
 
Vloge morajo prispeti v zaprtih pošiljkah z oznako 
za ukrep št. IV. »Javni razpis za KMI-SAPARD. NE ODPIRAJ« 
in naslovom vlagatelja na hrbtni strani. Na ovojnici mora biti označen čas oddaje vloge po pošti, ki mora biti enak označbi 
časa, ki je naveden na potrdilu pošte o priporočeni pošiljki. Vloga mora biti poslana v dveh izvodih (original in kopija 
vloge) v isti pošiljki. 
 
Vloge na ta javni razpis se lahko pošiljajo do dne objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog na ta javni razpis, ki bo 
objavljen na enak način, kot je bil objavljen javni razpis. 
 
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja. 
Kontaktne osebe: 
Bernarda Čebulj, tel. št. 01/478 92 18. 
 
vsak delovni dan od 10. do 12. ure ter vsako sredo med 14. in 16. uro. 

 
3. 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. 
 

 
 
 
 
PRILOGA I.: UPRAVIČLJIVI STROŠKI ZA UKREP IV V PROGRAMU 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 pre-
glednice 1. 
 

Preglednica 1: Gradbena in obrtniška dela, katerih stroški so upravičljivi v okviru izvajanja ukrepov Programa SAPARD  

Točka GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA  
  
1.  Rušitvena dela: 

a) Rušenje obstoječih objektov, 
b) Rušenje obstoječih konstrukcij, 
c) Odvoz materiala  na najbližjo stalno deponijo; 
d) Nepredvideni stroški 
e) Pomožna dela, drobni material  

2.  Zemeljska dela: 
a) Površinski izkop humusa, 
b) Izkop zemlje; 
c) Izkop temeljev in jarkov; 
d) Izdelava nasipa in kamnite podlage pod talno ploščo; 
e) Odvoz materiala na najbližjo deponijo; 
f) Utrjevanje podlage; 
g) Nepredvideni stroški 
h) Pomožna dela, drobni material  
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3.  Betonska dela: 

a) Izdelava podložnega betona; 
b) Izdelava ustreznih konstrukcij; 
c) Montaža armatur; 
d) Izdelava betonskih tlakov, preklad, cementne prevleke; 
e) Montaža ustreznih montažnih elementov; 
f) Izdelava sistema kanalov in jaškov s pokrovi; 
g) Nepredvideni stroški; 
h) Pomožna dela, drobni material. 

4.  Zidarska dela: 
a) Zidanje/postavitev zidov, predelnih sten; 
b) Horizontalna in vertikalna izolacija objekta; 
c) Grobi in fini omet stropov in  zidov objekta; 
d) Izdelava armiranobetonskega estriha; 
e) Vzidava okvirjev, oken, vrat; 
f) Vzidava drugih (manjših) elementov v objektu (dimnikov); 
g) Nepredvideni stroški; 
h) Pomožna dela, drobni material  

5.  Tesarska dela: 
a) Izdelava vseh vrst opažev za novogradnjo ali adaptacijo objekta; 
b) Izdelava premičnih odrov; 
c) Izdelava lesene strešne konstrukcije; 
d) Izdelava raznih manjših tesarskih konstrukcij; 
e) Nepredvideni stroški; 
f) Pomožna dela, drobni material  

6.  Fasaderska dela: 
a) Omet fasade; 
b) Izdelava izolacij; 
c) Obloge zidov; 
d) Izdelava fasadnega podstavka; 
e) Nepredvideni stroški; 
f) Pomožna dela, drobni material  

7.  Kanalizacija: 
a) Polaganje cevi na podlago; 
b) Izdelava kanalizacijskih  jaškov s pokrovi; 
c) Izdelava peskolovov; 
d) Izdelava drenaže objekta; 
e) Nepredvideni stroški; 
f) Pomožna dela, drobni material. 

8.  Krovska dela: 
a) Namestitev  strešne kritine; 
b) Nepredvideni stroški; 
c) Pomožna dela, drobni material. 

9.  Kleparska dela: 
a) Izdelava žlebov ; 
b) Izdelava kapnih in čelnih obrob; 
c) Izdelava odtočnih  cevi; 
d) Snegolovi; 
e) Nepredvideni stroški; 
f) Pomožna dela, drobni material. 

10.  Keramičarska dela: 
a) Priprava podlage za polaganje keramike; 
b) Polaganje keramike; 
c) Zaključna keramičarska dela; 
d) Nepredvideni stroški; 
e) Pomožna dela, drobni material. 

11.  Mizarska dela: 
a) Vgradnja  oken, vrat s podboji, lesenih polnil za ograje; 
b) Nepredvideni stroški; 
c) Pomožna dela, drobni material. 

12.  Parketarska dela: 
a) Polaganje parketa z vsemi deli; 
b) Nepredvideni stroški; 
c) Pomožna dela, drobni material. 
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13.  Pleskarska dela: 

a) Pleskanje sten in stropov; 
b) Pleskanje/premaz lesenih, kovinskih elementov in površin; 
c) Nepredvideni stroški; 
d) Pomožna dela, drobni material. 

14.  Ključavničarska dela: 
a) Izdelava predpražne rešetke; 
b) Izdelava kovinskih  elementov v hlevih in objektih za krmo (ogrodja ograje, pregrade med ležalnimi boksi,  

krmne pregrade, vrat za polnjenje in praznjenje boksov; 
c) Izdelava kovinskih  elementov v objektih za predelavo; 
d) Izdelava kovinskih ogrodij za ograje (balkoni, stopnišče); 
e) Nepredvideni stroški; 
f) Pomožna dela, drobni material. 

15.  Kamnoseška dela: 
a) Izdelava  kamnitih elementov (okenske police, stopnišča, tlaki); 
b) Nepredvideni stroški; 
c) Pomožna dela, drobni material. 

16.  Elektroinštalaterska dela: 
a) Vgradnja notranje in zunanje elektroinštalacije; 
b) Nepredvideni stroški; 
c) Pomožna dela, drobni material. 

17.  Vodovodna in druga inštalaterska dela: 
a) Vgradnja interne sanitarne in vodovodne inštalacije ter sanitarne opreme; 
b) Vgradnja strojne inštalacije (bojler, hidrofor, sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje objekta) in 

opreme; 
c) Vgradnja specifične vodovodne opreme v hleve; 
d) Vgradnja specifične vodovodne opreme v objekte za predelavo; 
e) Nepredvideni stroški; 
f) Pomožna dela, drobni material. 

18.  Dodatna dela: 
a) Zunanja ureditev povoznih površin; 
b) Zunanja ureditev okolice objekta; 
c) Odvodnja zalednih vod stran od objekta; 
d) Nepredvideni stroški; 
e) Pomožna dela, drobni material. 

 

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. 

 

A. Vodovodna infrastruktura 
 
1. Gradbena in obrtniška dela 

1.1. Vodohran 
 1. Preddela: 

a) Očiščevalna dela in priprava gradbišča; 
b) Zakoličenje objekta; 
c) Nepredvideni stroški 
d) Pomožna dela, drobni material. 
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 2. Zemeljska dela: 

a) Površinski odkop humusa; 
b) Izkop gradbene jame s planiranjem dna; 
c) Izdelava gramozne posteljice ter nasutja iz peska; 
d) Zasip objekta; 
e) Planiranje in oblikovanje novih površin; 
f) Odvoz odvečnega izkopanega materiala; 
g) Nepredvideni stroški; 
h) Pomožna dela, drobni material. 

 3. Tesarska dela: 
a) Razni opaži in njihovi dodatki; 
b) Premični in nepremični delovni odri; 
c) Nepredvideni stroški; 
d) Pomožna dela, drobni material. 

 4. Betonska in armirano betonska dela: 
a) Vgrajevanje betona; 
b) Polaganje armatur; 
c) Nepredvideni stroški; 
d) Pomožna dela, drobni material. 

 5. Zidarska dela: 
a) Izdelava izolacij; 
b) Zazidava odprtin v zidu; 
c) Vzidava okvirjev, elektro omarice, prezračevalne žaluzije, okvirjev pohodnih mrež; 
d) Horizontalna in vertikalna izravnava; 
e) Vzidava fazonskih komadov; 
f) Izdelava podstavkov; 
g) Nepredvideni stroški 
h) Pomožna dela, drobni material. 

 6. Kanalizacijska dela: 
a) Polaganje drenažnih in kanalizacijskih cevi; 
b) Izdelava revizijskega jaška; 
c) Nepredvideni stroški; 
d) Pomožna dela, drobni material. 

 7. Dodatna dela: 
a) Zunanja ureditev pohodnih površin; 
b) Izdelava ograje; 
c) Izdelava obrob; 
d) Humuziranje površin in zasaditev grmovnic; 
e) Nepredvideni stroški; 
f) Pomožna dela, drobni material. 

 8. Ključavničarska dela: 
a) Kovinska vrata, okna, stopnice, rešetke, predpražnega strgala, vstopne letve; 
b) Izdelava ventilacije; 
c) Nepredvideni stroški; 
d) Pomožna dela, drobni material.  

 9. Kleparska dela: 
a) Izdelava zaščite betonskega venca; 
b) Nepredvideni stroški; 
c) Pomožna dela, drobni material. 

 10. Pleskarska dela: 
a) Pleskanje sten in stropov; 
b) Pleskanje/barvanje lesenih/kovinskih elementov; 
c) Nepredvideni stroški; 
d) Pomožna dela, drobni material. 

 11. Keramičarska dela: 
a) Priprava podlage za polaganje ploščic, 
b) Polaganje ploščic; 
c) Nepredvideni stroški; 
d) Pomožna dela, drobni material. 
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1.2. Vodovod  
 1. Preddela: 

a) Očiščevalna dela in priprava gradbišča; 
b) Postavitev zapor; 
c) Zakoličenje osi kanalizacije in njeno zavarovanje; 
d) Postavljanje profilov; 
e) Nepredvideni stroški. 

 2. Zemeljska dela: 
a) Izkop in planiranje dna jarkov; 
b) Vgrajevanje posteljice; 
c) Polaganje cevi; 
d) Zasipanje jarkov; 
e) Odvoz materiala; 
f) Nepredvideni stroški. 

 3. Betonska dela: 
a) Vgrajevanje betona; 
b) Dobava, rezanje, krivljenje in vgrajevanje armatur; 
c) Nepredvideni stroški. 

 4. Zaključna dela: 
a) Čiščenje novozgrajenega cevovoda; 
b) Čiščenje terena po končani gradnji; 
c) Geodetski posnetek novozgrajene kanalizacije; 
d) Izdelava projekta izvedenih del; 
e) Nepredvideni stroški. 

  
 
1.3. Črpališče 
 1. Preddela: 

a) Očiščevalna dela in priprava gradbišča; 
b) Postavljanje profilov; 
c) Zakoličenje komunalnih vodov; 
d) Nepredvideni stroški. 

 2. Zemeljska dela: 
a) Površinski odkop humusa; 
b) Izkop in planiranje dna jarkov; 
c) Zasipavanje z utrjevanjem podlage; 
d) Nepredvideni stroški. 

 3. Betonska dela: 
a) Vgrajevanje betona; 
b) Dobava, rezanje, krivljenje in vgrajevanje armatur; 
c) Nepredvideni stroški. 

 4.  Dodatna dela: 
a)  Humuziranje površin; 
b) Nepredvideni stroški. 

 5. Tesarska dela: 
a) Razni opaži in njihovi dodatki; 
b) Nepredvideni stroški. 

 6. Ključavničarska dela: 
a) Izdelava kovinskih elementov (pokrovov); 
b) Nepredvideni stroški. 

  
 
2. Oprema 
2.1. Vodohran: 

a) Litoželezni ductil fazonski komadi; 
b) Armature 
c) Elektromaterial  

2.2. Vodovod: 
a) Fazonski kosi in vodovodne armature; 
b) Cevi 
c) Elektromaterial 
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2.3. Črpališče: 

a) Črpalka; 
b) Cevi; 
c) Drugi vodovodni in elektro material 

 
 
B. Tematske poti 
1. Gradbena dela 
 Preddela: 

a) Očiščevalna dela in priprava gradbišča; 
b) Zakoličenje objekta (osi poti)  in zavarovanje zakoličenja; 
c) Postavljanje profilov; 
d) Nepredvideni stroški. 

 Zemeljska dela: 
a) Površinski odkop humusa; 
b) Izkop zemlje; 
c) Planiranje in valjanje planuma ter dna jarkov; 
d) Zasipavanje in utrjevanje podlage; 
e) Izdelava nasipov s humuziranjem površine; 
f) Nepredvideni stroški. 

 Zgornji ustroj: 
a) Vgrajevanje  in zaklinjanje tampona; 
b) Polaganje betonskih robnikov; 
c) Vgrajevanje drobljenca; 
d) Nepredvideni stroški. 

 Odvodnjavanje: 
a) Vgradnje cevi, rešetk in stičnih elementov; 
b) Kompletna izdelava požiralnikov, vpadnih jaškov, bočnih priključkov, plitvih rigol, vtočnih in iztočnih glav in  

priključkov cevi, peskolovov 
c) Planiranje izkopanega materiala; 
d) Nepredvideni stroški 

 Ostala dela: 
a) Označbe; 
b) Nepredvideni stroški. 

 
 
2. OPREMA 
 1. Signalizacijska oprema 

 
 
C. OSTALI STROŠKI  

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

 
 
 
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 
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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 
 
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 
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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, 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 
 
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 
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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 
Naselja: Brezovec Pri Polju, Cmereška Gorca, Golobinjek Ob Sotli, Gostinca, Imeno, Imenska Gorca, Jerčin, Lastnič, 
Nezbiše, Olimje, Pecelj, Podčetrtek, Polje Ob Sotli, Prelasko, Pristava Pri Lesičnem, Pristava Pri Mestinju, Roginska 
Gorca, Rudnica, Sedlarjevo, Sela, Sodna Vas, Sv. Ema, Verače, Vidovica, Virštanj, Vonarje 
 
Občina Rogaška Slatina 
Naselja: Brestovec, Brezje Pri Podplatu, Cerovec Pod Bočem, Ceste, Čača Vas, Gabrce, Gabrovec Pri Kostrivnici, 
Gradiški Dol, Irje, Kamence, Male Rodne, Nimno, Plat, Podplat, Podturn, Pristavica, Prnek, Rajnkovec, Rjavica, Rogaška 
Slatina, Spodnja Kostrivnica, Spodnje Negonje, Spodnje Sečovo, Spodnji Gabrnik, Sv. Florijan, Tekačevo, Topole, 
Tržišče, Velike Rodne, Zagaj Pod Bočem, Zgornja Kostrivnica, Zgornje Negonje, Zgornje Sečovo, Zgornji Gabrnik 
 
Občina Rogatec 
Naselja: Brezovec Pri Rogatcu, Dobovec Pri Rogatcu, Donačka Gora, Rogatec, Sv. Jurij, Tlake, Trlično, Žahenberc, 
Strmec Pri Sv. Florijanu 
 
Občina Šmarje pri Jelšah 
Naselja: Babna Brda, Babna Gora, Babna Reka, Beli Potok Pri Lembergu, Belo, Bezgovica, Bobovo Pri Šmarju, 
Bodrišna Vas, Brezje Pri Lekmarju, Cerovec Pri Šmarju, Dol Pri Pristavi, Grliče, Grobelce, Jerovska Vas, Konuško, 
Koretno, Kristan Vrh, Krtince, Lekmarje, Lemberg Pri Šmarju, Mestinje, Močle, Nova Vas Pri Šmarju, Orehovec, Pečica, 
Pijovci, Polžanska Gorca, Polžanska Vas, Preloge Pri Šmarju, Pustike, Senovica, Sladka Gora, Sotensko Pri Šmarju, 
Spodnja Ponkvica, Spodnje Mestinje, Spodnje Selce, Spodnje Tinsko, Strtenica, Sveti Štefan, Šentvid Pri Grobelnem, 
Šerovo, Škofija, Šmarje Pri Jelšah, Vrh, Vršna Vas, Završe Pri Grobelnem, Zgornje Tinsko, Zibika, Zibiška Vas 
 
VTC 11 – Haloška VTC 
Občina Majšeprk 
Naselja: Bolečka Vas, Breg, Doklece, Dol Pri Stopercah, Grdina, Janški Vrh, Jelovice, Koritno, Lešje, Majšperk, 
Medvedce, Naraplje, Planjsko, Podlože, Preša, Ptujska Gora, Sestrže, Skrblje, Slape, Spodnja Sveča, Stanečka Vas, 
Stogovci, Stoperce, Zgornja Sveča 
 
Občina Videm 
Naselja: Barislovci, Belavšek, Berinjak, Dolena, Dravci, Dravinjski Vrh, Gradišče, Jurovci, Lancova Vas, Ljubstava, 
Majski Vrh, Mala Varnica, Pobrežje, Popovci, Repišče, Sela, Skorišnjak, Soviče, Spodnji Leskovec, Strmec Pri Leskovcu, 
Šturmovci, Trdobojci, Trnovec, Tržec, Vareja, Velika Varnica, Veliki Okič, Videm Pri Ptuju, Zgornja Pristava, Zgornji 
Leskovec 
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Občina Gorišnica 
Naselja: Brezovec, Cirkulane, Dolane, Gradišča, Gruškovec, Mali Okič, Medribnik, Meje, Paradiž, Pohorje, Pristava, 
Slatina, Veliki Vrh 
 
Občina Zavrč 
Naselja: Belski Vrh, Drenovec, Gorenjski Vrh, Goričak, Hrastovec, Korenjak, Pestike, Turški Vrh, Zavrč 
 
Občina Slovenjska Bistrica 
Naselja: Brezje Pri Poljčanah, Dežno Pri Makolah, Hošnica, Hrastovec Pod Bočem, Jelovec Pri Makolah, Ješovec, 
Krasna, Laporje, Ljubično, Lovnik, Modraže, Pečke, Poljčane, Savinsko, Studenice, Štatenberg, Vrhole Pri Laporju, 
Kleče, Srece, Sveta Ana, Trije kralji, Stari Grad, Variša vas, Pleš, Makole, Kleče, Zgornje Poljčane, Čadranska vas, 
Križni vrh, Križeča vas, Novake, Globoko, Stranske Makole, Kočno pri Ložnici, Drumlažno, Ložnica pri Makolah, 
Mostečno, Strug, Stopno 
 
Občina Podlehnik 
Naselja: Dežno Pri Podlehniku, Podlehnik, Gorca, Jablovec, Kozminci, Ložina, Rodni Vrh, Sedlašek,  Spodnje 
Gruškovje, Stanošina, Strajna, Zakl 
 
Občina Žetale 
Naselja: Čermožiše, Dobrina, Kočice, Nadole, Žetale 
 
VTC 12 – Goričko VTC 
Občina Kobilje 
Naselja: Kobilje 
 
Občina Hodoš 
Naselja: Hodoš, Krplivnik 
 
Občina Šalovci 
Naselja: Budinci, Čepinci, Dolenci, Domanjševci, Markovci, Šalovci 
 
Občina Grad 
Naselja: Dolnji Slaveči, Grad, Kovačevci, Kruplivnik, Motovilci, Radovci, Vidonci 
 
Občina Rogaševci 
Naselja: Fikšinci, Kramarovci, Nuskova, Ocinje, Pertoča, Rogašovci, Ropoča, Serdica, Sotina, Sveti Jurij, Večeslavci 
 
Občina Kuzma 
Naselja: Dolič, Gornji Slaveči, Kuzma, Matjaševci, Trdkova 
 
Občina Gornji Petrovci 
Naselja: Adrijanci, Boreča, Gornji Petrovci, Košarovci, Križevci, Kukeč, Lucova, Martinje, Neradnovci, Panovci, Peskovci, 
Stanjevci, Šulinci, Ženavlje 
 
Občina Puconci 
Naselja: Beznovci, Bodonci, Bokrači, Brezovci, Dankovci, Dolina, Gorica, Kuštanovci, Lemerje, Mačkovci, Moščanci, 
Otovci, Pečarovci, Poznanovci, Predanovci, Prosečka Vas, Puconci, Puževci, Strukovci, Šalamenci, Vadarci, Vaneča, 
Zenkovci 
 
Občina Cankova 
Naselja: Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gornji Črnci, Korovci, Krašči, Skakovci, Topolovci 
 
Občina Moravske Toplice 
Naselja: Andrejci, Berkovci, Bogojina, Bukovnica, Čikečka Vas, Filovci, Fokovci, Ivanci, Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, 
Krnci, Lončarovci, Martjanci, Moravske Toplice, Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Sebeborci, Selo, 
Središče, Suhi Vrh, Tešanovci, Vučja Gomila, Lukačevci, Mlajtinci, Noršinci 
 
Občina Dobrovnik 
Naselja: Strehovci, Dobrovnik, Žitkovci 
 
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 
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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 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, Gradenšak, 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, Kočki Vrh, Peščeni Vrh, Smolinci, Stanetinci, Vanetina, Župetinci 
 
Občina Ljutomer 
Naselja: Radoslavci, Godemarci, Bodislavci, Bučkovci, Moravci v Sl.Goricah, Mala Nedelja, Drakovci, Kuršinci 
 
Občina Sveti Andražv Slovenskih goricah 
Naselja: Vitomarci, Drbetinci, Hvaletinci, Rjavci, Novinci, Gibina, Slavšina. 
 
VTC 14 – Ormoška VTC 
Občina Ormož 
Naselja: Bresnica, Dobrava, Drakšl, Ivanjkovci, Koračice, Lahonci, Litmerk, Mihovci Pri Vel. Nedelji, Ormož, Podgorci, 
Pršetinci, Ritmerk, Runeč, Senešci, Senik, Stanovno, Strezetina, Strjanci, Velika Nedelja, Vičanci, Žvab 
 
Občina Dornava 
Naselja: Lasigovci, Preead 
 
Občina Gorišnica 
Naselja: Tibolci, Zamušani 
 
VTC 15 – Jeruzalemska VTC 
Občina Ljutomer 
Naselja: Cuber, Globoka, Gresovščak, Ilovci, Jeruzalem, Ljutomer, Nunska Graba, Plešivica, Podgradje, Presika, 
Radomerje, Radomerščak, Rinčetova Graba, Slamnjak, Spodnji Kamenščak, Železne Dveri 
 
Občina Ormož 
Naselja: Cerovec Stanka Vraza, Gomila Pri Kogu, Hermanci, Ivanjkovci, Jastrebci, Kajžar, Kog, Lačaves, Libanja, Mali 
Brebrovnik, Mihalovci, Miklavž Pri Ormožu, Ormož, Pavlovski Vrh, Veličane, Veliki Brebrovnik, Vinski Vrh, Vitan, 
Vuzmetinci, Zasavci, Žerovinci 
 
Občina Razkrižje 
Naselja: Gibina, Kopriva, Razkrižje, Šafarsko, Šprinc, Veščica 
 
VTC 16 – Radgonsko kapelska VTC 
Občina Gornja Radgona 
Naselja: Aženski Vrh, Črešnjevci, Gornji Ivanjci, Hercegovščak, Ivanjski Vrh, Ivanjševci Ob Ščavnici, Ivanjševski Vrh, 
Kunova, Lastomerci, Lešane, Lokavci, Lomanoše, Negova, Norički Vrh, Očeslavci, Orehovci, Orehovski Vrh, Plitvički 
Vrh, Podgrad, Police, Ptujska Cesta, Radvenci, Rodmošci, Spodnja Ščavnica, Spodnji Ivanjci, Stavešinci, Stavešinski 
Vrh, Zagajski Vrh, Zbigovci 
 
Občina Radenci 
Naselja: Boračeva, Hrašenski Vrh, Janžev Vrh, Kapelski Vrh, Kobilščak, Kocjan, Melanjski Vrh, Murski Vrh, Murščak, 
Okoslavci, Paričjak, Rački Vrh, Radenski Vrh, Spodnji Kocjan, Turjanski Vrh, Zgornji Kocjan, Žrnova 
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Občina Sveti Jurij 
Naselja: Biserjane, Blaguš, Brezje, Čakova, Dragotinci, Gabrc, Galušak, Grabonoš, Grabšinci, Jamna, Kočki Vrh, 
Kokolajnščak, Kraljevci, Kupetinci, Kutinci, Mali Moravščak, Rožički Vrh, Selišči, Slaptinci, Sovjak, Stanetinci, Stara Gora, 
Sveti Jurij Ob Ščavnici, Terbegovci, Ženik, Žihlava 
 
VTC 17 – Podpohorska VTC 
Občina Hoče Slivnica 
Naselja: Čreta, Hočko Pohorje, Pivola, Polana, Radizel, Zgornje Hoče. 
 
Občina Rače-Fram 
Naselja: Fram, Kopivnik, Loka Pri Framu, Morje, Planica, Ranče 
 
Občina Slovenjska Bistrica 
Naselja: Bukovec, Devina, Gabernik, Gladomes, Kalše, Klopce, Kočno Pri Polskavi, Kostanjevec, Kovača Vas, 
Ogljenšak, Preloge, Ritoznoj, Slovenska Bistrica, Stanovsko, Šentovec, Tinjska Gora, Vinarje, Visole, Vrhole Pri Slov. 
Konjicah, Zgornja Bistrica, Zgornja Polskava, Žabljek, Sv. Jožef, Nova Gora, Spodnje Prebukovje, Tinje, Zgornja 
Ložnica, Levič, Lovnik 
 
Občina Slovenjske Konjice 
Naselja: Bezina, Blato, Brdo, Breg Pri Konjicah, Brezje Pri Ločah, Dobrava Pri Konjicah, Dobrnež, Draža Vas, Gabrovlje, 
Gabrovnik, Jernej pri Ločah, Kamna Gora, Klokočovnik, Koble, Kolačno, Konjiška Vas, Kraberk, Ličenca, Lipoglav, Loče, 
Mali Breg, Mlače, Nova Vas Pri Konjicah, Novo Tepanje, Ostrožno Pri Ločah, Penoje, Perovec, Petelinjek Pri Ločah, 
Podob, Podpeč Ob Dravinji, Polene, Preloge Pri Konjicah, Prežigal, Selski Vrh, Slovenske Konjice, Sojek, Spodnja 
Pristava, Spodnje Grušovje, Spodnje Laže, Spodnje Preloge, Stare Slemene, Strtenik, Suhadol, Sveti Jernej, Škalce, 
Škedenj, Špitalič Pri Slov. Konjicah, Štajerska Vas, Tepanje, Tepanjski Vrh, Tolsti Vrh, Vešenik, Zbelovo, Zbelovska 
Gora, Zgornja Pristava, Zgornje Laže, Žiče 
 
Občina Maribor 
Naselja: Hrastje, Limbuš, Razvanje, Vrhov Dol. 
 
Občina Oplotnica 
Naselja: Božje, Brezje Pri Oplotnici, Čadram, Dobriška Vas, Dobrova Pri Prihovi, Gorica Pri Oplotnici, Koritno, Kovaški 
Vrh, Lačna Gora, Malahorna, Markečica, Okoška Gora, Oplotnica, Pobrež, Prihova, Raskovec, Straža Pri Oplotnici, 
Ugovec, Zgornje Grušovje, Zlogona Gora, Zlogona Vas 
 
Občina Ruše 
Naselje: Ruše 
 
Občina Zreče 
Naselje: Bukovlje, Črešnova, Čretvež, Dobrovlje, Gračič, Križevec, Osredek Pri Zrečah, Radana Vas, Zlakova, Zreče 
 
VTC 18 – Mariborska VTC 
Občina Pesnica 
Naselja: Dolnja Počehova, Dragučova, Ložane, Pernica 
 
Občina Maribor 
Naselja: Brestrnica, Celestrina, Dogoše, Gaj Nad Mariborom, Grušova, Hrastje, Hrenca, Jelovec, Kamnica, Košaki, 
Laznica, Limbuš, Malečnik, Maribor, Meljski Hrib, Metava, Nebova, Pekel, Pekre, Počehova, Razvanje, Ribniško Selo, 
Rošpoh - Del, Ruperče, Srednje, Šober, Trčova, Vinarje, Vodole, Vrhov Dol, Za Kalvarijo, Zgornji Slemen - Del, Zrkovci 
 
VTC 19 – Gornje slovenjegoriška VTC 
Občina Kungota 
Naselja: Plač, Svečina, Zgornja Kungota, Spodnja Kungota, Jurij Ob Pesnici 
 
Občina Šentilj 
Naselja: Kresnica, Selnica Ob Muri, Spodnja Velka, Srebotje, Šentilj V Slov. Goricah, Zgornja Velka 
 
Občina Pesnica 
Naselja: Drankovec, Flekušek, Gačnik, Jareninski Dol, Jareninski Vrh, Kušernik, Mali Dol, Počenik, Polička Vas, Polički 
Vrh, Ročica, Slatenik, Spodnje Hlapje, Spodnji Jakobski Dol, Vajgen, Vukovje, Vukovski Dol, Vukovski Vrh, Zgornje 
Hlapje, Zgornji Jakobski Dol 
 
VTC 20 – Lendavska VTC 
Občina Lendava 
Naselja: Čentiba - Csente, Dolga Vas – Hosszúfalu, Dolgovaške Gorice – Hosszúfaluhegy, Dolina - Völgyifalu, Lendava 
- Lendva, Lendavske Gorice - Lendvahegy, Pince - Pince 
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KOROŠKI REGIONALNI PROJEKT 
 
Občina ČRNA NA KOROŠKEM 
Naselja: Bistra, Črna Na Koroškem, Javorje, Jazbina, Koprivna, Ludranski Vrh, Podpeca, Topla, Žerjav 
 
Občina 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 
 
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 
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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 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, 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 
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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, 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 
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PO POTEH DEDIŠČINE »KORENINE SLOVENSKE IDENTITETE« 
 
Občina BLOKE 
Naselja: Andrejčje, Benete, Bočkovo, Fara, Glina, Godičevo, Gradiško, Hiteno, Hribarjevo, Hudi Vrh, Jeršanovo, 
Kramplje, Lahovo, Lepi Vrh, Lovranovo, Malni, Metulje, Mramorovo Pri Lužarjih, Mramorovo Pri Pajkovem, Nemška Vas 
Na Blokah, Nova Vas, Ograda, Polšeče, Radlek, Ravne Na Blokah, Ravnik, Rožanče, Runarsko, Sleme, Strmca, 
Studenec Na Blokah, Studeno Na Blokah, Sveta Trojica, Sveti Duh, Škrabče, Škufče, Štorovo, Topol, Ulaka, Velike 
Bloke, Veliki Vrh, Volčje, Zakraj, Zales, Zavrh 
 
Občina CERKNICA 
Naselja: Beč, Bečaje, Begunje Pri Cerknici, Bezuljak, Bločice, Bloška Polica, Brezje, Cajnarje, Cerknica, Čohovo, Dobec, 
Dolenja Vas, Dolenje Jezero, Dolenje Otave, Gora, Gorenje Jezero, Gorenje Otave, Goričice, Grahovo, Hribljane, 
Hruškarje, Ivanje Selo, Jeršiče, Korošče, Koščake, Kožljek, Kranjče, Kremenca, Krušče, Kržišče, Laze Pri Gorenjem 
Jezeru, Lešnjake, Lipsenj, Mahneti, Martinjak, Milava, Osredek, Otok, Otonica, Pikovnik, Pirmane, Podskrajnik, 
Podslivnica, Ponikve, Rakek, Rakov Škocjan, Ravne, Reparje, Rudolfovo, Selšček, Slivice, Slivice, Slugovo, Stražišče, 
Sveti Vid, Ščurkovo, Štrukljeva Vas, Tavžlje, Topol Pri Begunjah, Unec, Zahrib, Zala, Zelše, Zibovnik, Žerovnica, Župeno 
 
Občina CERKNO 
Naselja: Bukovo, Cerkljanski Vrh, Cerkno, Čeplez, Dolenji Novaki, Gorenji Novaki, Gorje, Jagršče, Jazne, Jesenica, 
Labinje, Lazec, Laznica, Orehek, Otalež, Planina Pri Cerknem, Plužnje, Poče, Podlanišče, Podpleče, Police, Poljane, 
Ravne Pri Cerknem, Reka, Straža, Šebrelje, Travnik, Trebenče, Zakojca, Zakriž 
 
Občina DOBREPOLJE 
Naselja: Bruhanja Vas, Cesta, Četež Pri Strugah, Hočevje, Kolenča Vas, Kompolje, Lipa, Mala Vas, Paka, Podgora, 
Podgorica, Podpeč, Podtabor, Ponikve, Potiskavec, Predstruge, Pri Cerkvi-Struge, Rapljevo, Tisovec, Tržič, Videm, 
Vodice, Zagorica, Zdenska vas 
 
Občina IDRIJA 
Naselja: Čekovnik, Črni Vrh, Dole, Godovič, Gore, Gorenja Kanomlja, Gorenji Vrsnik, Govejk, Idrijska Bela, Idrijske 
Krnice, Idrijski Log, Idršek, Javornik, Jelični Vrh, Kanji Dol, Korita, Ledine, Ledinske Krnice, Lome, Masore, Mrzli Log, 
Mrzli Vrh, Pečnik, Potok, Predgriže, Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja, Spodnji Vrsnik, Srednja Kanomlja, Strmec, 
Vojsko, Zadlog, Zavratec, Žirovnica 
 
Občina KOČEVJE 
Naselja: Borovec Pri Kočevski Reki, Breg Pri Kočevju, Brezovica Pri Predgradu, Bukova Gora, Cvišlerji, Čeplje, Črni 
Potok Pri Kočevju, Dol, Dolga Vas, Dolnja Briga, Dolnje Ložine, Gorenje, Gornja Briga, Gornje Ložine, Gotenica, Hreljin, 
Hrib Pri Koprivniku, Jelenja Vas, Kačji Potok, Kleč, Klinja Vas, Knežja Lipa, Koblarji, Kočarji, Koče, Kočevska Reka, 
Komolec, Konca Vas, Koprivnik, Kralji, Kuhlarji, Laze Pri Oneku, Laze Pri Predgradu, Livold, Mačkovec, Mahovnik, Mala 
Gora, Mlaka Pri Kočevju, Mlaka Pri Kočevski Reki, Mokri Potok, Morava, Mozelj, Mrtvice, Muha Vas, Nemška Loka, 
Nove Ložine, Novi Lazi, Ograja, Onek, Paka Pri Predgradu, Podlesje, Podstene, Polom, Predgrad, Preža, Primoži, 
Pugled Pri Starem Logu, Rajhenav, Rajndol, Rogati Hrib, Sadni Hrib, Seč, Slovenska Vas, Smuka, Spodnja Bilpa, 
Spodnji Log, Stara Cerkev, Stari Breg, Stari Log, Staro Brezje, Suhi Potok, Svetli Potok, Šalka Vas, Škrilj, Štalcerji, Topla 
Reber, Trnovec, Vimolj Pri Predgradu, Vrbovec, Vrt, Zajčje Polje, Zdihovo, Željne 
 
Občina KOSTEL 
Naselja: Ajbelj, Banjaloka, Briga, Brsnik, Colnarji, Delač, Dolenja Žaga, Dolenji Potok, Dren, Drežnik, Fara, Gladloka, 
Gorenja Žaga, Gorenji Potok, Gotenc, Grgelj, Grivac, Hrib Pri Fari, Jakšiči, Jesenov Vrt, Kaptol, Kostel, Krkovo Nad Faro, 
Kuželič, Kuželj, Laze Pri Kostelu, Lipovec Pri Kostelu, Mavrc, Nova Sela, Oskrt, Padovo Pri Fari, Petrina, Pirče, Planina, 
Poden, Podstene Pri Kostelu, Potok, Puc, Rajšele, Rake, Sapnik, Selo Pri Kostelu, Slavski Laz, Srednji Potok, Srobotnik 
Ob Kolpi, Stelnik, Stružnica, Suhor, Štajer, Tišenpolj, Vas, Vimolj, Vrh Pri Fari, Zapuže Pri Kostelu 
 
Občina LOGATEC 
Naselja: Grčarevec, Hleviše, Hlevni Vrh, Hotedršica, Jakovica, Kalce, Lavrovec, Laze, Logatec, Medvedje Brdo, Novi 
Svet, Petkovec, Praprotno Brdo, Ravnik Pri Hotedršici, Rovtarske Žibrše, Rovte, Vrh Sv. Treh Kraljev, Zaplana - Del, 
Žibrše, Žibrše 
 
Občina LOŠKI POTOK 
Naselja: Črni Potok Pri Dragi, Draga, Glažuta, Hrib-Loški Potok, Lazec, Mali Log, Novi Kot, Podplanina, Podpreska, 
Pungert, Retje, Srednja Vas Pri Dragi, Srednja Vas-Loški Potok, Stari Kot, Šegova Vas, Trava, Travnik 
 
Občina LOŠKA DOLINA 
Naselja: Babna Polica, Babno Polje, Dane, Dolenje Poljane, Iga Vas, Klance, Knežja Njiva, Kozarišče, Lož, Markovec, 
Nadlesk, Podcerkev, Podgora Pri Ložu, Podlož, Pudob, Stari Trg Pri Ložu, Šmarata, Viševek, Vrh, Vrhnika Pri Ložu 
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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, 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 
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Brdo, Javorje, Javorjev Dol, Jazbine, Jelovica, Kladje, Kopačnica, Kremenik, Krivo Brdo, Krnice Pri Novakih, Lajše, 
Laniše, Laze, Leskovica, Lom Nad Volčo, Lovsko Brdo, Lučine, Malenski Vrh, Mlaka Nad Lušo, Murave, Nova Oselica, 
Podgora, Podjelovo Brdo, Podobeno, Podvrh, Poljane Nad Škofjo Loko, Predmost, Prelesje, Robidnica, Smoldno, 
Sovodenj, Srednja Vas-Poljane, Srednje Brdo, Stara Oselica, Studor, Suša, Todraž, Trebija, Vinharje, Volaka, Volča, 
Zadobje, Zakobiljek, Zapreval, Žabja Vas, Žirovski Vrh Sv. Antona, Žirovski Vrh Sv. Urbana 
 
Občina Škofja Loka 
Naselja: Binkelj, Bodovlje, Breznica Pod Lubnikom, Brode, Bukov Vrh Nad Visokim, Bukovica, Bukovščica, Crngrob, 
Dorfarje, Draga, Florjan Nad Zmincem, Forme, Gabrk, Gabrovo, Gabrška Gora, Godešič, Gorenja Vas - Reteče, 
Gosteče, Grenc, Hosta, Knape, Kovski Vrh, Križna Gora, Lenart Nad Lušo, Lipica, Log Nad Škofjo Loko, Moškrin, Na 
Logu, Papirnica, Pevno, Podpulfrca, Pozirno, Praprotno, Pungert, Puštal, Reteče, Rovte V Selški Dolini, Sopotnica, 
Spodnja Luša, Staniše, Stara Loka, Stirpnik, Strmica, Suha, Sv. Andrej, Sv. Barbara, Sv. Duh, Sv. Ožbolt, Sv. Petra Hrib, 
Ševlje, Tomaž Nad Praprotnem, Trata, Trnje, Valterski Vrh, Vešter, Vincarje, Virlog, Virmaše, Visoko Pri Poljanah, 
Zgornja Luša, Zminec 
 
Občina Železniki 
Naselja: Davča, Dolenja Vas, Dražgoše, Golica, Kališe, Lajše, Martinj Vrh, Ojstri Vrh, Osojnik, Podlonk, Podporezen, 
Potok, Prtovč, Ravne, Rudno, Selca, Smoleva, Spodnja Sorica, Spodnje Danje, Studeno, Sv. Lenart, Topolje, Torka, 
Zabrdo, Zabrekve, Zala, Zali Log, Zgornja Sorica, Zgornje Danje, Železniki 
 
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, 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 
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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 
 
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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PO POTEH DEDIŠČINE SAVSKE RAVNI IN POSAVSKEGA HRIBOVJA 

 
Občina Dol pri Ljubljani 
Naselja: Beričevo, Brinje, Dol Pri Ljubljani, Dolsko, Kamnica, Kleče Pri Dolu, Klopce, Križevska Vas, Laze Pri Dolskem, 
Osredke, Petelinje, Podgora Pri Dolskem, Senožeti, Videm, Vinje, Vrh Pri Dolskem, Zaboršt Pri Dolu, Zagorica Pri 
Dolskem, Zajelše 
 
Občina Domžale 
Naselja: Bišče, Brdo, Brezje Pri Dobu, Brezovica Pri Dobu, Češenik, Depala Vas, Dob, Dobovlje, Dolenje, Dragomelj, 
Goričica Pri Ihanu, Gorjuša, Homec, Hudo, Ihan, Jasen, Kokošnje, Količevo, Kolovec, Krtina, Laze Pri Domžalah, Mala 
Loka, Nožice, Podrečje, Prelog, Preserje Pri Radomljah, Pšata, Rača, Račni Vrh, Radomlje, Rodica, Rova, Selo Pri 
Ihanu, Spodnje Jarše, Srednje Jarše, Studenec Pri Krtini, Sv. Trojica, Šentpavel Pri Domžalah, Škocjan, Škrjančevo, 
Turnše, Vir, Zaboršt, Zagorica Pri Rovah, Zalog Pod Sv. Trojico, Zgornje Jarše, Žeje, Želodnik, Žiče 
 
Občina Hrastnik 
Naselja: Boben, Brdce, Brnica, Čeče - Del, Dol Pri Hrastniku, Gore, Kal, Kovk, Krištandol, Krnice, Marno, Plesko, 
Podkraj, Prapretno Pri Hrastniku - Del, Studence, Šavna Peč, Turje, Unično 
 
Občina Kamnik 
Naselja: Bela, Bela Peč, Bistričica, Brezje Nad Kamnikom, Briše, Buč, Cirkuše V Tuhinju, Češnjice V Tuhinju, Črna Pri 
Kamniku, Črni Vrh V Tuhinju, Gabrovnica, Godič, Golice, Gozd, Gradišče V Tuhinju, Hrib Pri Kamniku, Hruševka, 
Jeranovo, Kališe, Kamniška Bistrica, Klemenčevo, Kostanj, Košiše, Kregarjevo, Krivčevo, Kršič, Laniše, Laseno, Laze V 
Tuhinju, Liplje, Loke V Tuhinju, Mali Hrib, Mali Rakitovec, Markovo, Mekinje, Motnik, Nevlje, Okrog Pri Motniku, Okroglo, 
Oševek, Pirševo, Podbreg, Podgorje, Podhruška, Podjelše, Podlom, Podstudenec, Poljana, Poreber, Potok, Potok V 
Črni, Praproče V Tuhinju, Pšajnovica, Ravne Pri Šmartnem, Rožično, Rudnik Pri Radomljah, Sela Pri Kamniku, Sidol, 
Smrečje V Črni, Snovik, Soteska, Sovinja Peč, Spodnje Palovče, Spodnje Stranje, Srednja Vas Pri Kamniku, Stahovica, 
Stara Sela, Stebljevek, Stolnik, Studenca, Šmarca, Šmartno V Tuhinju, Špitalič, Trebelno Pri Palovčah, Trobelno, Tučna, 
Tunjice, Tunjiška Mlaka, Vaseno, Velika Lašna, Velika Planina, Veliki Hrib, Veliki Rakitovec, Vir Pri Nevljah, Vodice Nad 
Kamnikom, Volčji Potok, Vranja Peč, Vrhpolje Pri Kamniku, Zagorica Nad Kamnikom, Zajasovnik - Del, Zakal, Zavrh Pri 
Črnivcu, Zduša, Zgornje Palovče, Zgornje Stranje, Zgornji Motnik, Zgornji Tuhinj, Znojile, Žaga, Žubejevo, Županje Njive 
 
Občina Komenda 
Naselja: Breg Pri Komendi, Gmajnica, Gora Pri Komendi, Klanec, Komenda, Komendska Dobrava, Križ, Mlaka, Moste, 
Nasovče, Podboršt Pri Komendi, Potok Pri Komendi, Suhadole, Žeje Pri Komendi 
 
Občina Litija 
Naselja: Berinjek, Bistrica, Bitiče, Bogenšperk, Boltija, Borovak Pri Polšniku, Breg Pri Litiji, Brezje Pri Kumpolju, Brezovo, 
Brglez, Bukovica Pri Litiji, Cerovica, Cirkuše, Čateška Gora, Čeplje, Črni Potok, Dobje, Dobovica, Dole Pri Litiji, Dolgo 
Brdo, Dolnji Vrh, Dragovšek, Dvor, Gabrovka, Gabrska Gora, Gobnik, Golišče, Gorenje Jelenje, Gornje Ravne, Gornji 
Vrh, Gozd-Reka, Gradišče Pri Litiji, Gradišče-K. O. Grad. In Polj., Gradišče-K. O. Št. Lovrenc, Gradiške Laze, Hohovica, 
Hude Ravne, Jablaniške Laze, Jablaniški Potok, Jastrebnik, Javorje, Javorje Pri Gabrovki, Jelenska Reber, Jelša, 
Jesenje, Jevnica, Ježce, Ježevec, Ježni Vrh, Kal Pri Dolah, Kamni Vrh, Kamni Vrh Pri Primskovem, Kandrše - Del, 
Klanec Pri Gabrovki, Klenik, Konj, Konjšica - Del, Koške Poljane, Kresnice, Kresniške Poljane, Kresniški Vrh, Kržišče Pri 
Čatežu, Kumpolje, Laze Pri Gobniku, Laze Pri Vačah, Leskovica Pri Šmartnem, Leše, Liberga, Ljubež V Lazih, Lukovec, 
Lupinica, Magolnik, Mala Goba, Mala Kostrevnica, Mala Sela, Mala Štanga, Mamolj, Mihelca, Mišji Dol, Moravče Pri 
Gabrovki, Moravška Gora, Mulhe, Nova Gora, Obla Gorica, Okrog, Pečice, Podbukovje Pri Vačah, Podpeč Pod Skalo, 
Podroje, Podšentjur, Pogonik, Poljane Pri Primskovem, Polšnik, Ponoviče, Potok Pri Vačah, Prelesje, Preska Nad 
Kostrevnico, Prevale, Preveg, Preženjske Njive, Primskovo, Račica, Radgonica, Ravne, Razbore-K. O. Ježni Vrh, 
Razbore-K. O. Poljane - Del, Renke, Ribče, Riharjevec, Ržišče, Sava, Selce, Selšek, Sevno, Slavina, Slivna, Sopota, 
Spodnja Jablanica, Spodnje Jelenje, Spodnji Hotič, Spodnji Log, Stara Gora Pri Vel.Gabru, Stranski Vrh, Strmec, 
Suhadole, Ščit, Širmanski Hrib, Široka Set, Šmartno Pri Litiji, Štangarske Poljane, Šumnik, Tenetiše, Tepe, Tihaboj, 
Tlaka, Tolsti Vrh, Vače, Velika Goba, Velika Kostrevnica, Velika Preska, Velika Štanga, Veliki Vrh Pri Litiji, Vernek, Vinji 
Vrh, Vintarjevec, Višnji Grm, Vodice Pri Gabrovki, Volčja Jama, Vovše, Vrata, Zagorica, Zagozd, Zagrič, Zapodje, Zavrh, 
Zavrstnik, Zglavnica, Zgornja Jablanica, Zgornja Jevnica, Zgornji Hotič, Zgornji Log 
 
Občina Lukovica 
Naselja: Blagovica, Brdo Pri Lukovici, Brezovica Pri Zlatem Polju, Bršlenovica, Čeplje, Češnjice, Dupeljne, Gabrje Pod 
Špilkom, Golčaj, Gorenje, Gradišče Pri Lukovici, Hribi, Imovica, Javorje Pri Blagovici, Jelša, Kompolje, Koreno, Korpe, 
Krajno Brdo, Krašnja, Lipa, Log, Lukovica Pri Domžalah, Mala Lašna, Mali Jelnik, Obrše, Podgora Pri Zlatem Polju, 
Podmilj, Podsmrečje, Poljane Nad Blagovico, Preserje Pri Lukovici, Preserje Pri Zlatem Polju, Prevalje, Prevoje, Prevoje 
Pri Šentvidu, Prilesje, Prvine, Rafolče, Selce, Spodnje Koseze, Spodnje Loke, Spodnje Prapreče, Spodnji Petelinjek, 
Straža, Suša, Šentožbolt, Šentvid Pri Lukovici, Trnjava, Trnovče, Trojane, Učak, V Zideh, Veliki Jelnik, Videm Pri 
Lukovici, Vošce, Vranke, Vrba, Vrh Nad Krašnjo, Vrhovlje, Zavrh Pri Trojanah, Zgornje Loke, Zgornje Prapreče, Zgornji 
Petelinjek, Zlatenek, Zlato Polje, Žirovše 
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Občina Moravče 
Naselja: Češnjice Pri Moravčah, Dešen, Dole Pod Sv. Trojico, Dole Pri Krašcah, Drtija, Dvorje, Gabrje Pod Limbarsko 
Goro, Gora Pri Pečah, Gorica, Goričica Pri Moravčah, Hrastnik, Hrib Nad Ribčami, Imenje, Katarija, Krašce, Križate, 
Limbarska Gora, Moravče, Mošenik, Negastrn, Peče, Ples, Podgorica Pri Pečah, Podstran, Pogled, Pretrž, Prikrnica, 
Rudnik Pri Moravčah, Selce Pri Moravčah, Selo Pri Moravčah, Serjuče, Soteska Pri Moravčah, Spodnja Dobrava, 
Spodnja Javoršica, Spodnji Prekar, Spodnji Tuštanj, Stegne, Straža Pri Moravčah, Sveti Andrej, Velika Vas, Vinje Pri 
Moravčah, Vrhpolje Pri Moravčah, Zalog Pri Kresnicah, Zalog Pri Moravčah, Zgornja Dobrava, Zgornja Javoršica, 
Zgornje Koseze, Zgornji Prekar, Zgornji Tuštanj 
 
Občina Radeče 
Naselja: Brunk, Brunška Gora, Čimerno, Dobrava, Goreljce, Hotemež, Jagnjenica, Jelovo, Log Pri Vrhovem, Loška 
Gora, Močilno, Njivice, Obrežje, Počakovo, Prapretno, Rudna Vas, Stari Dvor, Svibno, Vrhovo, Zagrad, Zavrate, Žebnik 
 
Občina Trbovlje 
Naselja: Čebine, Čeče - Del, Dobovec, Gabrsko, Ključevica, Knezdol, Ojstro, Ostenk, Partizanski Vrh, Planinska Vas, 
Prapreče - Del, Prapretno Pri Hrastniku - Del, Škofja Riža, Vrhe - Del, Završje, Župa 
 
Občina Trzin 
Naselja: Trzin 
 
Občina Zagorje ob Savi 
Naselja: Blodnik, Borje, Borje Pri Mlinšah, Borovak Pri Podkumu, Brezje, Breznik, Briše, Čemšenik, Čolnišče, Dobrljevo, 
Dolenja Vas, Dolgo Brdo Pri Mlinšah, Družina, Golče, Gorenja Vas, Hrastnik Pri Trojanah, Izlake, Jablana, Jarše, Jelenk, 
Jelševica, Jesenovo, Kandrše - Del, Kisovec, Kolk, Kolovrat, Konjšica - Del, Kostrevnica, Kotredež, Log Pri Mlinšah, 
Loke Pri Zagorju, Mali Kum, Medija, Mlinše, Mošenik, Orehovica, Osredek, Padež, Podkraj Pri Zagorju, Podkum, 
Podlipovica, Polšina, Potoška Vas, Požarje, Prapreče - Del, Ravenska Vas, Ravne Pri Mlinšah, Razbor Pri Čemšeniku, 
Razpotje, Rodež, Rove, Rovišče, Rtiče, Ržiše, Selo Pri Zagorju, Senožeti, Sopota, Šemnik, Šentgotard, Šentlambert, 
Šklendrovec, Šklendrovec, Tirna, Vidrga, Vine, Vrh, Vrh Pri Mlinšah, Vrhe - Del, Zabava, Zabreznik, Zavine, Zgornji 
Prhovec, Znojile, Žvarulje 
 
PO VINSKIH CESTAH IN DEDIŠČINI PRLEKIJE 
 
Občina Križevci 
Naselja: Berkovci, Berkovski Prelogi, Boreci, Bučečovci, Dobrava, Gajševci, Grabe Pri Ljutomeru, Iljaševci, Ključarovci 
Pri Ljutomeru, Kokoriči, Križevci Pri Ljutomeru, Logarovci, Lukavci, Stara Nova Vas, Vučja Vas, Zasadi 
 
Občina Ljutomer 
Naselja: Babinci, Bodislavci, Branoslavci, Bučkovci, Cezanjevci, Cuber, Cven, Desnjak, Drakovci, Globoka, Godemarci, 
Gresovščak, Grlava, Ilovci, Jeruzalem, Krapje, Krištanci, Kuršinci, Mala Nedelja, Mekotnjak, Moravci V Slov. Goricah, 
Mota, Noršinci Pri Ljutomeru, Nunska Graba, Plešivica, Podgradje, Precetinci, Presika, Pristava, Radomerje, 
Radomerščak, Radoslavci, Rinčetova Graba, Sitarovci, Slamnjak, Spodnji Kamenščak, Stara Cesta, Stročja Vas, Šalinci, 
Vidanovci, Vogričevci, Zgornji Kamenščak, Železne Dveri 
 
Občina Ormož 
Naselja: Bratonečice, Bresnica, Cerovec Stanka Vraza, Cvetkovci, Dobrava, Dobrovščak, Drakšl, Frankovci, Godeninci, 
Gomila Pri Kogu, Gornji Ključarovci, Grabe, Gradišče Pri Ormožu, Hajndl, Hardek, Hermanci, Hranjigovci, Hujbar, Hum 
Pri Ormožu, Ivanjkovci, Jastrebci, Kajžar, Kog, Koračice, Krčevina, Lačaves, Lahonci, Lešnica, Lešniški Vrh, Libanja, 
Litmerk, Loperšice, Lunovec, Mala Vas Pri Ormožu, Mali Brebrovnik, Mezgovci, Mihalovci, Mihovci Pri Vel. Nedelji, 
Miklavž Pri Ormožu, Obrež, Osluševci, Pavlovci, Pavlovski Vrh, Podgorci, Preclava, Pršetinci, Pušenci, Rakovci, Ritmerk, 
Rucmanci, Runeč, Savci, Sejanci, Senčak, Senešci, Senik, Sodinci, Spodnji Ključarovci, Središče Ob Dravi, Stanovno, 
Strezetina, Strjanci, Strmec Pri Ormožu, Sveti Tomaž, Šalovci, Šardinje, Trgovišče, Trnovci, Veličane, Velika Nedelja, 
Veliki Brebrovnik, Vičanci, Vinski Vrh, Vitan, Vodranci, Vuzmetinci, Zagorje, Zasavci, Žerovinci, Žvab 
 
Občina Radenci 
Naselja: Boračeva, Hrastje-Mota, Hrašenski Vrh, Janžev Vrh, Kapelski Vrh, Kobilščak, Kocjan, Melanjski Vrh, Murski 
Vrh, Murščak, Okoslavci, Paričjak, Rački Vrh, Radenci, Radenski Vrh, Rihtarovci, Spodnji Kocjan, Šratovci, Turjanci, 
Turjanski Vrh, Zgornji Kocjan, Žrnova 
 
Občina Razkrižje 
Naselja: Gibina, Kopriva, Razkrižje, Šafarsko, Šprinc, Veščica 
 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici 
Naselja: Biserjane, Blaguš, Bolehnečici, 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 
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Občina Veržej 
Naselja: Banovci, Bunčani, Veržej 
 
PO POTEH DEDIŠČINE 
 
Občina Dobje 
Naselja: Brezje Pri Dobjem, Dobje Pri Planini, Gorica Pri Dobjem, Jezerce Pri Dobjem, Lažiše, Presečno, Ravno, Repuš, 
Slatina Pri Dobjem, Suho, Škarnice, Večje Brdo, Završe Pri Dobjem 
 
Občina Dobrna 
Naselja: Brdce Nad Dobrno, Dobrna, Klanc, Loka Pri Dobrni, Lokovina, Parož, Pristova, Strmec Nad Dobrno, Vinska 
Gorica, Vrba, Zavrh Nad Dobrno 
 
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 Slovenske Konjice 
Naselja: Bezina, Blato, Brdo, Breg Pri Konjicah, Brezje Pri Ločah, Dobrava Pri Konjicah, Dobrnež, Draža Vas, Gabrovlje, 
Gabrovnik, 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, Spodnji Jernej, Stare Slemene, Strtenik, Suhadol, Sveti Jernej, Škalce, 
Škedenj, Špitalič Pri Slov. Konjicah, Štajerska Vas, Tepanje, Tepanjski Vrh, Tolsti Vrh, Vešenik, Zbelovo, Zbelovska 
Gora, Zeče, Zgornja Pristava, Zgornje Laže, Žiče 
 
Občina Šentjur 
Naselja: Bezovje Pri Šentjurju, Bobovo Pri Ponikvi, Boletina, Botričnica, Brdo, Brezje Ob Slomu, Bukovje Pri Slivnici, 
Cerovec, Črnolica, Dobje Pri Lesičnem, Dobovec Pri Ponikvi, Dobrina, Dole, Dolga Gora, Doropolje, Dramlje, Drobinsko, 
Golobinjek Pri Planini, Gorica Pri Slivnici, Goričica, Grobelno - Del, Grušce, Hotunje, Hrastje, Hruševec, Hrušovje, Jakob 
Pri Šentjurju, Jarmovec, Javorje, Jazbin Vrh, Jazbine, Jelce, Kalobje, Kameno, Kostrivnica, Košnica, Krajnčica, Krivica, 
Laze Pri Dramljah, Loka Pri Žusmu, Lokarje, Loke Pri Planini, Lopaca, Lutrje, Marija Dobje, Okrog, Osredek, Ostrožno 
Pri Ponikvi - Del, Paridol, Planina Pri Sevnici, Planinca, Planinska Vas, Planinski Vrh, Pletovarje, Podgaj, Podgrad, 
Podlešje, Podlog Pod Bohorjem, Podpeč Nad Marofom, Podpeč Pri Šentvidu, Podvine, Ponikva, Ponkvica, Prapretno, 
Primož Pri Šentjurju, Proseniško, Rakitovec, Razbor, Repno, Rifnik, Sele, Slatina Pri Ponikvi, Slivnica Pri Celju, Sotensko 
Pod Kalobjem, Spodnje Slemene, Srževica, Stopče, Straška Gorca, Straža Na Gori, Svetelka, Šedina, Šentjur, Šentvid 
Pri Planini, Šibenik, Tajhte, Tratna Ob Voglajni, Tratna Pri Grobelnem, Trno, Trnovec Pri Dramljah, Trška Gorca, Turno, 
Uniše, Vejice, Vezovje, Visoče, Vodice Pri Kalobju, Vodice Pri Slivnici, Vodruž, Voduce, Vodule, Voglajna, Vrbno, Zagaj 
Pri Ponikvi, Zalog Pod Uršulo, Zgornje Selce, Zgornje Slemene, Zlateče Pri Šentjurju, Žegar 
 
Občina Vitanje 
Naselja: Brezen, Hudinja, Ljubnica, Paka, Spodnji Dolič, Stenica, Vitanje, Vitanjsko Skomarje 
 
Občina Zreče 
Naselja: Bezovje Nad Zrečami, Boharina, Bukovlje, Črešnova, Čretvež, Dobrovlje, Gorenje Pri Zrečah, Gornja Vas, 
Gračič, Koroška Vas Na Pohorju, Križevec, Lipa, Loška Gora Pri Zrečah, Mala Gora, Osredek Pri Zrečah, Padeški Vrh, 
Planina Na Pohorju, Polajna, Radana Vas, Resnik, Rogla, Skomarje, Spodnje Stranice, Stranice, Zabork, Zlakova, Zreče 
 
OBLIKOVANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA RAZVOJ TURIZMA 
 
Občina Celje 
Naselja: Brezova, Bukovžlak, Dobrova, Glinsko, Gorica Pri Šmartnem, Jezerce Pri Šmartnem, Košnica Pri Celju, 
Lahovna, Leskovec, Lipovec Pri Škofji Vasi, Ljubečna, Loče, Lokrovec, Lopata, Medlog, Osenca, Otemna, Pečovnik, 
Pepelno, Prekorje, Rožni Vrh, Runtole, Rupe, Slance, Slatina V Rožni Dolini, Šentjungert, Škofja Vas, Šmarjeta Pri Celju, 
Šmartno V Rožni Dolini, Šmiklavž Pri Škofji Vasi, Teharje, Tremerje, Trnovlje Pri Celju, Vrhe, Začret, Zadobrova, Zvodno, 
Žepina 
 
Občina Laško 
Naselja: Belovo, Blatni Vrh, Brezno, Brezno, Brodnice, Brstnik, Brstovnica, Bukovca, Curnovec, Debro, Doblatina, Dol 
Pri Laškem, Gabrno, Globoko, Govce, Gozdec, Gračnica, Harje, Huda Jama, Jagoče, Jurklošter, Kladje, Klenovo, Konc, 
Kuretno, Lahomno, Lahomšek, Lahov Graben, Laška Vas, Laziše, Leskovca, Lipni Dol, Lokavec, Lože, Mačkovec, Mala 
Breza, Male Grahovše, Marija Gradec, Marijina Vas, Modrič, Mrzlo Polje, Obrežje Pri Zidanem Mostu, Ojstro, Olešče, 
Padež, Paneče, Plazovje, Polana, Povčeno, Požnica, Radoblje, Reka, Rifengozd, Rimske Toplice, Sedraž, Selo Nad 
Laškim, Senožete, Sevce, Slivno, Spodnja Rečica, Stopce, Strensko, Strmca, Suhadol, Šentrupert, Širje, Škofce, Šmihel, 
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Šmohor, Tevče, Tovsto, Trnov Hrib, Trnovo, Trobni Dol, Trojno, Udmat, Velike Gorelce, Velike Grahovše, Veliko Širje, 
Vodiško, Vrh Nad Laškim, Zabrež, Zgornja Rečica, Zidani Most, Žigon 
 
Občina Štore 
Naselja: Draga, Javornik, Kanjuce, Kompole, Laška Vas Pri Štorah, Ogorevc, Pečovje, Prožinska Vas, Svetina, Svetli 
Dol, Šentjanž Nad Štorami, Štore 
 
Občina Vojnik 
Naselja: Arclin, Beli Potok Pri Frankolovem, Bezenškovo Bukovje, Bezovica, Bovše, Brdce, Čreškova, Črešnjevec, 
Črešnjice, Dol Pod Gojko, Frankolovo, Gabrovec Pri Dramljah, Globoče, Gradišče Pri Vojniku, Homec, Hrastnik, 
Hrenova, Ilovca, Ivenca, Jankova, Kladnart, Koblek, Konjsko, Landek, Lemberg Pri Novi Cerkvi, Lešje, Lindek, Lipa Pri 
Frankolovem, Male Dole, Nova Cerkev, Novake, Podgorje Pod Čerinom, Polže, Pristava, Rakova Steza, Razdelj, 
Razgor, Razgorce, Rove, Selce, Socka, Straža Pri Dolu, Straža Pri Novi Cerkvi, Stražica, Tomaž Nad Vojnikom, Trnovlje 
Pri Socki, Velika Raven, Verpete, Vine, Višnja Vas, Vizore, Vojnik, Zabukovje, Zlateče, Želče 
 
RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA ZA SEVERNOZAHODNI VIŠINSKI DEL SEVERNE PRIMORSKE 
 
Občina Bovec 
Naselja: Bavšica, Bovec, Čezsoča, Kal-Koritnica, Lepena, Log Čezsoški, Log Pod Mangartom, Plužna, Soča, Srpenica, 
Strmec Na Predelu, Trenta, Žaga 
 
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 Idrija 
Naselja: Čekovnik, Črni Vrh, Dole, Godovič, Gore, Gorenja Kanomlja, Gorenji Vrsnik, Govejk, Idrija, 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 Kanal ob Soči 
Naselja: Ajba, Anhovo, Avče, Bodrež, Deskle, Doblar, Gorenja Vas, Kal Nad Kanalom, Kambreško, Kanal, Kanalski Vrh, 
Levpa, Lig, Morsko, Plave, Ročinj, Seniški Breg, Ukanje, Zapotok 
 
Občina Kobarid 
Naselja: Avsa, Borjana, Breginj, Drežnica, Drežniške Ravne, Homec, Idrsko, Jevšček, Jezerca, Kobarid, Koseč, Kred, 
Krn, Ladra, Libušnje, Livek, Livške Ravne, Logje, Magozd, Mlinsko, Perati, Podbela, Potoki, Robič, Robidišče, Sedlo, 
Smast, Stanovišče, Staro Selo, Sužid, Svino, Trnovo Ob Soči, Vrsno 
 
Mestna občina Nova Gorica 
Naselja: Ajševica, Arčoni, Banjšice, Bate, Branik, Brdo, Budihni, Bukovica, Čepovan, Dombrava, Dornberk, Draga, 
Gradišče Nad Prvačino, Grgar, Grgarske Ravne, Kromberk, Lazna, Loke, Lokovec, Lokve, Lukežiči, Martinuči, Merljaki, 
Mohorini, Nemci, Osek, Oševljek, Ozeljan, Podgozd, Potok Pri Dornberku, Preserje, Pristava, Prvačina, Ravnica, Renče, 
Renški Podkraj, Rožna Dolina, Saksid, Solkan, Spodnja Branica, Stara Gora, Steske, Šempas, Šmaver, Šmihel, Tabor, 
Trnovo, Vitovlje, Voglarji, Vogrsko, Volčja Draga, Zalošče, Žigoni 
 
Občina Tolmin 
Naselja: Bača Pri Modreju, Bača Pri Podbrdu, Bukovski Vrh, Čadrg, Čiginj, Daber, Dolenja Trebuša, Dolgi Laz, Dolje, 
Drobočnik, Gabrje, Gorenja Trebuša, Gorenji Log, Gorski Vrh, Grahovo Ob Bači, Grant, Grudnica, Hudajužna, Idrija Pri 
Bači, Kal, Kamno, Kanalski Lom, Klavže, Kneške Ravne, Kneža, Koritnica, Kozaršče, Kozmerice, Kuk, Lisec, Ljubinj, 
Logaršče, Loje, Modrej, Modrejce, Most Na Soči, Obloke, Pečine, Petrovo Brdo, Podbrdo, Podmelec, Polje, Poljubinj, 
Ponikve, Porezen, Postaja, Prapetno, Prapetno Brdo, Roče, Rut, Sela Nad Podmelcem, Sela Pri Volčah, Selce, Selišče, 
Slap Ob Idrijci, Stopnik, Stržišče, Šentviška Gora, Temljine, Tolmin, Tolminske Ravne, Tolminski Lom, Trtnik, Volarje, 
Volčanski Ruti, Volče, Zadlaz-Čadrg, Zadlaz-Žabče, Zakraj, Zatolmin, Znojile, Žabče 
 
RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA 
 
Občina Beltinci 
Naselja: Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci, Melinci 
 
Občina Črenšovci 
Naselja: Črenšovci, Dolnja Bistrica, Gornja Bistrica, Srednja Bistrica, Trnje, Žižki 
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Občina Lendava 
Naselja: Banuta, Benica, Brezovec - Del, Čentiba, Dolga Vas, Dolgovaške Gorice, Dolina Pri Lendavi, Dolnji Lakoš, 
Gaberje, Genterovci, Gornji Lakoš, Hotiza, Kamovci, Kapca, Kot, Lendavske Gorice, Mostje, Petišovci, Pince, Pince-
Marof, Radmožanci, Trimlini 
 
Občina Odranci 
Naselja: Odranci 
 
GURMANSKO-ROKODELSKA POT SKOZI SLOVENSKE GORICE 
 
Občina Destrnik 
Naselja: Desenci, Destrnik, Dolič, Drstelja, Gomila, Gomilci, Janežovci, Janežovski Vrh, Jiršovci, Levanjci, Ločki Vrh, 
Placar, Strmec Pri Destrniku, Svetinci, Vintarovci, Zasadi, Zgornji Velovlek 
 
Občina Dornava 
Naselja: Bratislavci, Brezovci, Dornava, Lasigovci, Mezgovci Ob Pesnici, Polenci, Polenšak, Prerad, Slomi, Strejaci, 
Strmec Pri Polenšaku, Žamenci 
 
Občina Juršinci 
Naselja: Bodkovci, Dragovič, Gabrnik, Gradiščak, Grlinci, Hlaponci, Juršinci, Kukava, Mostje, Rotman, Sakušak, Senčak 
Pri Juršincih, Zagorci 
 
Občina Sveti Andraž v Slovenskih Goricah 
Naselja: Drbetinci, Gibina, Hvaletinci, Novinci, Rjavci, Slavšina, Vitomarci 
 
Občina Trnovska vas 
Naselja: Biš, Bišečki Vrh, Črmlja, Ločič, Sovjak, Trnovska Vas, Trnovski Vrh 
 
DOBRA ORGANIZIRANOST IN TRŽENJE KOT DEJAVNIK USPEŠNEGA RAZVOJA KMETIJ V OBČINAH NAZARJE, 
MOZIRJE IN GORNJI GRAD 
 
Občina Gornji grad 
Naselja: Bočna, Dol, Florjan Pri Gornjem Gradu, Gornji Grad, Lenart Pri Gornjem Gradu, Šmiklavž, Tirosek 
 
Občina Mozirje 
Naselja: Brezje, Dobrovlje Pri Mozirju, Dol-Suha, Grušovlje, Homec, Lepa Njiva, Ljubija, Loke Pri Mozirju, Mozirje, Nizka, 
Poljane, Radegunda, Rečica Ob Savinji, Spodnja Rečica, Spodnje Pobrežje, Šentjanž, Šmihel Nad Mozirjem, Trnovec, 
Varpolje, Zgornje Pobrežje,  
 
Občina Nazarje 
Naselja: Brdo, Čreta Pri Kokarjah, Dobletina, Kokarje, Lačja Vas, Nazarje, Potok, Prihova, Pusto Polje, Rovt Pod 
Menino, Spodnje Kraše, Šmartno Ob Dreti, Volog, Zavodice, Žlabor.« 
 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
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Št. 513-10/2003 Ob-102135
Na podlagi Uredbe o določitvi carinskih

kvot za leto 2003 po splošnem sporazumu o
carinah in trgovini (GATT) (Uradni list RS, št.
113/02) in na podlagi 6. člena Uredbe o
načinu delitve količin blaga v okviru carinskih
kvot (Uradni list RS, št. 115/02 in 11/03)
objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

razpis
za razdelitev dela carinskih kvot, ki

se deli po metodi dražbe pravic do uvo-
za blaga v okviru carinskih kvot v skla-
du z Uredbo o določitvi carinskih kvot
za leto 2003 po splošnem sporazumu o
carinah in trgovini (GATT)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljnjem besedilu ministrs-
tvo), objavlja v skladu s prilogo 1 Uredbe o
določitvi carinskih kvot za leto 2003 po
splošnem sporazumu o carinah in trgovini
(GATT) (Uradni list RS, št. 113/02) nasled-
nje količine blaga, ki se razdelijo po metodi
dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carin-
skih kvot.

Tarifna oznaka Poimenovanje Količina(1) Obdobje (rok)
(t) uvoza

0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil 100 31. 12. 2003
– V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z več
kot 1,5 mas.% maščobe:

0402 21 – – brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:
– – – z vsebnostjo maščob do vključno 27 mas.%:

0402 21 11 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino
do vključno 2,5 kg
– – – – drugo:

0402 21 17 – – – – – z vsebnostjo maščob do
vključno 11 mas.%

0402 21 19 – – – – – z vsebnostjo maščob več kot
11 mas.% pa do vključno 27 mas.%
– – – z vsebnostjo maščob nad 27 mas.%:

0402 21 91 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino
do vključno 2,5 kg

0402 21 99 – – – – drugo
0405 Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka;

mlečni namazi 100 31. 12. 2003
0405 10 – Maslo:

– – z vsebnostjo maščob do vključno 85 mas.%:
– – – naravno maslo:

0405 10 11 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino
do vključno 1kg

0405 10 19 – – – – drugo
0405 10 30 – – – rekombinirano maslo
0405 10 50 – – – sirotkino maslo
0405 10 90 – – drugo
0405 20 – Mlečni namazi:
0405 20 10 – – z vsebnostjo maščob 39 mas.% ali več,

vendar z manj kot 60 mas.% maščobe
0405 20 30 – – z vsebnostjo maščob 60 mas.% ali več,

pa do vključno 75 mas.% maščobe
0405 20 90 – – z vsebnostjo maščob več kot 75 mas.%,

vendar z manj kot 80 mas.% maščobe
0405 90 – Drugo:
0405 90 10 – – z vsebnostjo maščob 99,3 mas.% ali

več maščobe, ter z največ 0,5 mas.% vode
0405 90 90 – – drugo

(1) Kjer je navedena razpisana količina le v okviru štirimestne ali šestmestne tarifne
oznake, je dovoljen uvoz za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pra-
vice do uvoza blaga v okviru posamezne
carinske kvote v roku 15 dni po objavi tega
razpisa. Ponudbe se vlagajo pri Agenciji Re-
publike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija). Ponudbe za
nakup pravice do uvoza blaga se vlagajo na
obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Ured-
be o načinu delitve količin blaga v okviru
carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02 in
11/03).

Vsak ponudnik lahko za posamezno raz-
pisano količino vloži največ tri ponudbe z
različnimi ponudbenimi cenami in količina-
mi, v skladu z drugim odstavkom 7. člena
Uredbe o načinu delitve količin blaga v okvi-
ru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02

in 11/03). Vsaka ponudba je zavezujoča.
Po preteku roka za vložitev ponudbe te ni
mogoče niti spremeniti niti umakniti.

Agencija pošlje ponudniku obvestilo o
dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od kon-
čane izbire. Ponudnik je dolžan v roku 30
dni od izdaje obvestila o dodeljeni količini
blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti
agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdra-
ženo količino. Cena za izdraženo količino
ustreza ceni v ponudbi. Znesek je potrebno
vplačati na transakcijski račun »Izvrševanje
proračuna Republike Slovenije« številka
»01100-6300109972«. Po plačilu celotne-
ga zneska za izdraženo količino izda agen-
cija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini
blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je mo-
žen le na podlagi potrdila agencije o dode-

ljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži
carinskemu organu skupaj z deklaracijo za
vnos blaga v carinski postopek.

Ponudba za dodelitev določene količine
blaga v okviru posamezne carinske kvote
mora biti kolkovana z upravnimi kolki v višini
1.700 SIT.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 511-7/2003 Ob-102136
Na podlagi Uredbe o izvajanju srednjee-

vropskega sporazuma o prosti trgovini
(CEFTA) ter začasni uporabi dodatnega pro-
tokola št. 11 k CEFTA in dodatnega proto-
kola št. 12 k CEFTA (Uradni list RS, št.
113/02 in 23/03) in na podlagi 6. člena
Uredbe o načinu delitve količin blaga v okvi-
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ru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02
in 11/03) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

razpis
za razdelitev dela carinskih kvot, ki se
deli po metodi dražbe pravic do uvoza
blaga v okviru carinskih kvot v skladu z

Uredbo o izvajanju srednjeevropskega
sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter
začasni uporabi dodatnega protokola
št. 11 k CEFTA in dodatnega protokola

št. 12 k CEFTA
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano, (v nadaljnjem besedilu ministr-
stvo), objavlja v skladu s prilogama 11 in 34

Uredbe o izvajanju srednjeevropskega spo-
razuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni
uporabi dodatnega protokola št. 11 k CEF-
TA in dodatnega protokola št. 12 k CEFTA
(Uradni list RS, št. 113/02 in 23/03) na-
slednje količine blaga, ki se delijo po siste-
mu dražbe pravic do uvoza blaga v okviru
carinskih kvot.

1. Za uvoz iz Češke Republike

Tarifna oznaka Poimenovanje Količina(1) Obdobje (rok)
uvoza

0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki,
nesoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni;
užitna moka in zdrob iz mesa ali
drugih klavničnih izdelkov 100 t 31.12. 2003
– Meso, prašičje

0210 11 šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi
0210 19 – – drugo

– Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa
in drugih klavničnih izdelkov:

0210 99 – – drugo:
– – – meso:

0210 99 10 – – – – konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno

(1) Kjer je navedena razpisana količina le v okviru štirimestne ali šestmestne tarifne oznake, je dovoljen uvoz za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.

2. Za uvoz Republike Slovaške

Tarifna oznaka Poimenovanje Količina(1) Obdobje (rok)
uvoza

0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki,
nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni;
užitna moka in zdrob iz mesa ali
iz drugih klavničnih izdelkov 50 t 31. 12. 2003
– Meso, prašičje

0210 11 – – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi
0210 19 – – drugo

– Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz
mesa in drugih klavničnih izdelkov:

0210 99 – – drugo:
– – – meso:

0210 99 10 konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno

(1) Kjer je navedena razpisana količina le v okviru štirimestne ali šestmestne tarifne oznake, je dovoljen uvoz za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.

Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pra-
vice do uvoza blaga v okviru posamezne
carinske kvote v roku 15 dni po objavi tega
razpisa. Ponudbe se vlagajo pri Agenciji Re-
publike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija). Ponudbe za
nakup pravice do uvoza blaga se vlagajo na
obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Ured-
be o načinu delitve količin blaga v okviru
carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02 in
11/03).

Vsak ponudnik lahko za posamezno raz-
pisano količino vloži največ tri ponudbe z
različnimi ponudbenimi cenami in količina-
mi, v skladu z drugim odstavkom 7. člena
Uredbe o načinu delitve količin blaga v okvi-
ru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02
in 11/03). Vsaka ponudba je zavezujoča.
Po preteku roka za vložitev ponudbe te ni
mogoče niti spremeniti niti umakniti.

Agencija pošlje ponudniku obvestilo o
dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od kon-
čane izbire. Ponudnik je dolžan v roku 30
dni od izdaje obvestila o dodeljeni količini
blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti

agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdra-
ženo količino. Cena za izdraženo količino
ustreza ceni v ponudbi. Znesek je potrebno
vplačati na transakcijski račun »Izvrševanje
proračuna Republike Slovenije« številka
»01100-6300109972«. Po plačilu celotne-
ga zneska za izdraženo količino izda agen-
cija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini
blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je mo-
žen le na podlagi potrdila agencije o dode-
ljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži
carinskemu organu skupaj z deklaracijo za
vnos blaga v carinski postopek.

Ponudba za dodelitev določene količine
blaga v okviru posamezne carinske kvote
mora biti kolkovana z upravnimi kolki v višini
1.700 SIT.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 50-138/2003 Ob-102137
Na podlagi Uredbe o izvajanju Evrop-

skega sporazuma o pridružitvi med Repu-
bliko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članica-
mi, ki delujejo v okviru Evropske unije na

drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovi-
no in začasni uporabi zapisnika trgovinske-
ga pogajanja med komisijo in Republiko
Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v
kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000), (Uradni
list RS, št. 116/02, 65/03 in 70/03) in na
podlagi 6. člena Uredbe o načinu delitve
količin blaga v okviru carinskih kvot (Ura-
dni list RS, št. 115/02 in 11/03), objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

razpis
za razdelitev dela carinskih kvot, ki se
deli po metodi dražbe pravic do uvoza
blaga v okviru carinskih kvot v skladu z

Uredbo o izvajanju Evropskega
sporazuma o pridružitvi med Republiko

Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami

članicami, ki delujejo v okviru Evropske
unije na drugi strani, v delu, ki se

nanaša na trgovino in začasni uporabi
zapisnika trgovinskega pogajanja med
komisijo in Republiko Slovenijo o novih

vzajemnih koncesijah v kmetijstvu
(Bruselj, 22. 5. 2000)
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljnjem besedilu ministrstvo),
objavlja v skladu s prilogo 1 Uredbe o izvaja-
nju Evropskega sporazuma o pridružitvi med
Republiko Slovenijo na eni strani in Evrop-

skimi skupnostmi in njihovimi državami člani-
cami, ki delujejo v okviru Evropske unije na
drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino
in začasni uporabi zapisnika trgovinskega po-
gajanja med komisijo in Republiko Slovenijo

o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu
(Bruselj, 22. 5. 2000), (Uradni list RS, št.
116/02, 65/03 in 70/03), naslednje blago,
ki se razdeli po metodi dražbe pravic do
uvoza blaga v okviru carinskih kvot.

Tarifna oznaka Poimenovanje Količina(1) Obdobje (rok)
(t) uvoza

0203 Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno 4.000 31. 12. 2003
– Sveže ali ohlajeno:

0203 11 – – trupi in polovice s kožo:
0203 11 10 – – – domačih prašičev
0203 12 – – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

– – – domačih prašičev:
0203 12 19 – – – – plečeta in njihovi kosi
0203 19 – – drugo:

– – – domačih prašičev:
0203 19 11 – – – – prednji deli in njihovi kosi
0203 19 13 – – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi
0203 19 15 – – – – prsa s potrebušino in maščobo, kosi

– – – – drugo:
0203 19 55 – – – – – brez kosti
0203 19 59 – – – – – drugo

– Zamrznjeno:
0203 21 – – trupi in polovice:
0203 21 10 – – – domačih prašičev
0203 22 – – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

– – – domačih prašičev:
0203 22 11 – – – – šunke in njihovi kosi
0203 22 19 – – – – plečeta in njihovi kosi
0203 29 – – drugo:

– – – domačih prašičev:
0203 29 11 – – – – prednji deli in njihovi kosi
0203 29 13 – – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi
0203 29 15 – – – – prsa s potrebušino in maščobo, kosi

– – – – drugo:
0203 29 55 – – – – – brez kosti
0203 29 59 – – – – – drugo

(1) Kjer je navedena razpisana količina le v okviru štirimestne ali šestmestne tarifne oznake, je dovoljen uvoz za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.

Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pra-
vice do uvoza blaga v okviru posamezne
carinske kvote v roku 15 dni po objavi tega
razpisa. Ponudbe se vlagajo pri Agenciji Re-
publike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija). Ponudbe za
nakup pravice do uvoza blaga se vlagajo na
obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Ured-
be o načinu delitve količin blaga v okviru
carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02 in
11/03).

Vsak ponudnik lahko za posamezno raz-
pisano količino vloži največ tri ponudbe z
različnimi ponudbenimi cenami in količina-
mi, v skladu z drugim odstavkom 7. člena
Uredbe o načinu delitve količin blaga v okvi-
ru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02
in 11/03). Vsaka ponudba je zavezujoča.
Po preteku roka za vložitev ponudbe te ni
mogoče niti spremeniti niti umakniti.

Agencija pošlje ponudniku obvestilo o
dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od kon-
čane izbire. Ponudnik je dolžan v roku 30
dni od izdaje obvestila o dodeljeni količini
blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti
agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdra-
ženo količino. Cena za izdraženo količino
ustreza ceni v ponudbi. Znesek je potrebno
vplačati na transakcijski račun »Izvrševanje
proračuna Republike Slovenije« številka
»01100-6300109972«. Po plačilu celotne-

ga zneska za izdraženo količino izda agen-
cija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini
blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je mo-
žen le na podlagi potrdila agencije o dode-
ljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži
carinskemu organu skupaj z deklaracijo za
vnos blaga v carinski postopek.

Ponudba za dodelitev določene količine
blaga v okviru posamezne carinske kvote
mora biti kolkovana z upravnimi kolki v višini
1.700 SIT.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 3351-18/2003/7 Ob-102215

Javno naročilo
o izbiri izvajalca za izdelavo

informacijske rešitve za podporo
učenja slovenščine na daljavo

1. Ime oziroma naziv in sedež ponudni-
ka: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Tržaška 21, 1508 Ljubljana, Sloveni-
ja, tel. 01/478-80-03, faks 01/478-83-75,
http://mid.gov.si, e-pošta: mid@gov.si

2. Predmet javnega razpisa ter pogoji in
merila za izbor prijaviteljev:

a) Predmet
Predmet naročila je Izdelava informacij-

ske rešitve za podporo učenja slovenščine
na daljavo. Predmet javnega naročila obse-
ga izdelavo informacijske rešitve, prenos

vsebin in razpoložljiv prostor na strežniku z
registracijo ustrezne domene.

S projektom se mora zagotoviti kakovo-
sten in učinkovit izobraževalni sistem za uče-
nje slovenščine na daljavo. Tujim državlja-
nom želimo omogočiti informacijsko reši-
tev, s pomočjo katere se bodo učili sloven-
ščine na daljavo. Osrednji cilj projekta je na
organiziran, sistematičen in pedagoško
sprejemljiv način podpreti proces učenja
slovenščine, kot drugega jezika. Rezultat
projekta mora ponuditi aplikativno nadalje-
vanje raziskovalnega projekta ter s tem pri-
spevati k prenosu raziskovalnih znanj na
uporabno raven (v duhu evropskih progra-
mov IST in eContent).

Informacijska rešitev za učenje na dalja-
vo mora obsegati:

I. interaktivno spletno stran za podporo
učenju slovenščine na daljavo, ki mora omo-
gočati:

– delovanje v spletnem okolju,
– učenje 24 ur na dan, neodvisno od

kraja in časa učenja,
– gradivo za samoučenje v elektronski

obliki,
– preverjanje znanja v realnem času,
– komunikacijo med udeleženci,
– možnost komunikacije z učitelji;
II. Rešitev na zgoščenki:
– na zgoščenki bo implementirana ome-

jena različica spletne strani.
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b) Merila
Popolne vloge bo ocenila strokovna ko-

misija, ki jo bodo sestavljali strokovni sode-
lavci ministrstva na osnovi naslednjih meril:

a) cena ponudbe: od 0 do 50 točk,
b) reference: od 0 do 30 točk,
c) rok izvedbe: od 0 do 20 točk.

Vsa navedena merila so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

3. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega naročila

Okvirna višina sredstev javnega naročila
znaša do 7,000.000 SIT z vključenim DDV,
izplačljivih 50% v letu 2003 (delež MID) in
50% v letu 2004 (delež MŠZŠ).

4. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost po-
nudb:

a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve

Ponudba mora dospeti v vložišče Mini-
strstva za informacijsko družbo, Tržaška 21,
1508 Ljubljana, najpozneje do 3. 10. 2003,
do 12. ure, ne glede na način dostave (s
priporočeno pošiljko ali osebno).

b) Način predložitve in opremljenost
ponudb

Ponudbo za javno naročilo je potrebno
poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora
biti jasno vidna označba: “Ponudba – ne
odpiraj! – Izbira izvajalca za izdelavo infor-
macijske rešitve za podporo učenja sloven-
ščine na daljavo”. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja. Uporabite po-
vabilo k oddaji ponudbe (razpisni obrazec
št. 8).

Veljavne bodo ponudbe, ki bodo pravil-
no opremljene in pravočasno predložene
naročniku.

5. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev

Odpiranje vlog bo 3. 10. 2003 ob 13.
uri. Odpiranje ponudb ne bo javno.

6. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

Neveljavnih ponudb (nepravilno oprem-
ljenih in nepravočasno prispelih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo neodpr-
te vrnjene ponudnikom.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo

Vsa razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslo-
vu http://mid.gov.si v rubriki Razpisi, oziro-
ma v vložišču Ministrstva za informacijsko
družbo, Tržaška 21, 1508 Ljubljana, vsak
dan od 9. do 13. ure do vključno 3. 10.
2003.

Dodatne informacije so na voljo na elek-
tronskem naslovu: robert.gustin@gov.si.

Ministrstvo za informacijsko družbo

Št. 423-29/2003 Ob-102279
Na podlagi tretjega odstavka 7. člena

Zakona o zdravstvenem varstvu in zdrav-
stvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92,
13/93, 9/96, 29/98, 77/98 - Odl. US,
6/99, 56/99-ZVZD, 99/01, 42/02-ZDR in
60/02), drugega odstavka 5. člena Zakona
o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92,

26/92, 45/94 - Odl. US, 37/95, 8/96,
59/99, 90/99, 98/99-ZZdrS, 31/00,
36/00-ZPDZC, 45/01 in 62/01), v pove-
zavi z uresničevanjem Nacionalnega progra-
ma zdravstvenega varstva RS – zdravje za
vse do leta 2004 (Ur. l. RS, št. 49/00) in
Zakona o spodbujanju skladnega regional-
nega razvoja (Ur. l. RS, št. 60/99, 52/02
in 56/03) in Uredbe o vrednosti meril za
določitev območij s posebnimi razvojnimi
problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta
merila (Ur. l. RS, št. 59/00), objavlja Mini-
strstvo za zdravje

javni razpis
za sofinanciranje delovanja javne

zdravstvene službe na primarni ravni
na demografsko ogorženih območjih

I. Namen razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje delova-

nje javne zdravstvene službe na primarni
ravni na demografsko ogroženih območij v
letu 2003 za vzdrževanje dežurne in reše-
valne službe.

II. Predmet razpisa
Ministrstvo za zdravje RS, Štefanova 5,

1000 Ljubljana, razpisuje sredstva za sofi-
nanciranje delovanja javne zdravstvene slu-
žbe na primarni ravni na demografsko ogro-
ženih območjih za vzdrževanje dežurne slu-
žbe in reševalne službe.

Dobljena sredstva morajo biti namen-
sko porabljena, in sicer za vzdrževanje de-
žurne in reševalne službe. Dokazila o na-
menski porabi morajo prejemniki v obliki
poročila dostaviti Ministrstvu za zdravje,
najkasneje do 30. 10. 2003. Za namen-
sko porabo sredstev je odgovoren direk-
tor/ca zdravstvenega domova, zdravstve-
ne postaje ali nosilec zasebne zdravstvene
dejavnosti.

III. Orientacijska vrednost sredstev raz-
pisa

Orientacijska vrednost sredstev razpisa
je 33,000.000 SIT.

IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vla-
gatelji

Na razpis se lahko prijavijo zdravstveni
domovi, zdravstvene postaje in zasebni
zdravstveni delavci v Republiki Sloveniji.

V. Razpisna dokumentacija
Vlagatelji morajo vlogo oddati na predpi-

sani razpisni dokumentaciji, ki je do vključ-
no 30. 9. 2003 na voljo v glavni pisarni
Ministrstva za zdravje, I.nadstropje, Štefa-
nova 5, Ljubljana v sobi št. 22, vsak delav-
nik med 9. in 14. uro oziroma na spletnem
naslovu: http://www.gov.si/mz v rubriki
Javni razpisi.

Dodatna navodila so na voljo na telefon-
ski številki 01/478-69-73.

VI. Predložitev vlog
Vlagatelji morajo vlogo z vso potrebno

dokumentacijo poslati v zaprti kuverti na na-
slov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, označeno z oznako “Ne od-
piraj – javni razpis Z-2003”. Rok za oddajo
vlog je 3. 10. 2003.

Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
vlagatelja!

Šteje se, da je vloga prispela pravoča-
sno, če prispe na Ministrstvo za zdravje do
3. 10. 2003 do 12. ure.

Komisija bo obravnavala samo vloge, ki
bodo prispele pravočasno. Nepravočasne

ali nepravilno označene vloge bodo neod-
prte vrnjene ponudnikom, zato morajo biti
na hrbtni strani kuverte opremljene z naslo-
vom pošiljatelja.

Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bo-
do izločene vse vloge, ki ne bodo oddane
na predpisanem obrazcu in v zahtevani obli-
ki.

VII. Popolnost vlog
Vloga je popolna, če vsebuje pravilno

izpolnjene zahtevane dokumente in priloge
po naslednjem vrstnem redu:

1. izpolnjen prijavni obrazec “obr-1”,
2. izpolnjen, parafiran na vsaki strani,

podpisan in z žigom opremljen vzorec po-
godbe,

3. podroben opis delovanja dežurne in
reševalne službe.

VIII. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno in bo pote-

kalo na Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, dne 6. 10. 2003.

Vloge bo odpirala komisija, ki jo imenuje
minister za zdravje. Komisija vodi zapisnik,
ki ga podpišejo predsednik in člani.

Komisija bo upoštevala samo vloge, ki
imajo vse z razpisom zahtevane elemente,
vso zahtevano dokumentacijo in so prispele
pravočasno. Neveljavnih (neoznačenih, ne-
pravilno označenih in nepravočasno prispe-
lih) vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
neodprte vrnjene vlagateljem.

IX. Ocenitev vlog
1. Izločene bodo nepopolne vloge ter

vloge, ki niso predmet razpisa.
2. Vlagatelj mora izpolnjevati vsaj tri me-

rila po Uredbi o vrednosti meril za določitev
območij s posebnimi razvojnimi problemi in
določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur.
l. RS, št. 59/00), št. 303-05/2000-1 z dne
22. 6. 2000.

3. Komisija bo ocenila vloge, ki izpolnju-
jejo pogoj pod točko 2, po naslednjih krite-
rijih:

· Gostota prebivalstva na km2 na demo-
grafsko ogroženih območjih.

0 – 40 40 točk,
41 – 80 30 točk,
81- 160 20 točk,
161 – 320 10 točk.
· Oddaljenost demografsko ogroženega

območja od enote NMP (v km).
16 – 23 30 točk
11 – 15 20 točk
0 – 10 10 točk
· Število splošnih zdravnikov na demo-

grafsko ogroženih območjih na število pre-
bivalcev starih 19 in več let.

0 – 1 20 točk
1,1 – 4 15 točk
4,1 – 9 10 točk

Ministrstvo za zdravje bo sredstva raz-
delilo na podlagi zgoraj zapisanih kriterijev
zdravstvenim domovom, zdravstvenim po-
stajam in zasebnim zdravstvenim delav-
cem.

Ministrstvo bo za sofinanciranje izbralo
tiste zdravstvene domove, zdravstvene po-
staje ali zasebne zdravstvene delavce, ki
bodo dosegli vsaj 70 točk po zapisanih kri-
terijih v točki IX. Ocenitev vlog.

V primeru, da se na razpis prijavi več
vlagateljev iz iste občine, bo ministrstvo
sofinanciralo sredstva glede na delež pre-
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bivalstva, ki ga pokriva posamezen vlaga-
telj.

Maksimalni znesek, ki se sofinancira vla-
gateljem v okviru ene občine je 2,000.000
SIT.

X. Obveščanje o rezultatih razpisa
Prejemniki sredstev bodo obveščeni o

izidu javnega razpisa v roku 8 dni od dneva,
ko bo končano odpiranje vlog. Sklep o sofi-
nanciranju sprejme na predlog komisije mi-
nister za zdravje.

XI. Pritožbeni rok
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje

in kriterije iz javnega razpisa in da mu razpi-
sana sredstva neupravičeno niso bila dode-
ljena, ima pravico za vložitev zahteve za pre-
veritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sred-
stev oziroma pritožbo v roku 8 dni od preje-
ma sklepa na naslov Ministrstvo za zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, z oznako “Pri-
tožba na sklep – Javni razpis za sofinancira-
nje delovanja javne zdravstvene službe na
primarni ravni na demografsko ogroženih
območjih za vzdrževanje dežurne službe in
reševalne službe v letu 2003”.

XII. Pristop k pogodbi
Izbrani vlagatelj mora v roku 8 dni od

prejema sklepa o izboru, ki vsebuje poziv,
naj pristopi k pogodbi, pristopiti k podpisu
pogodbe. Če tega ne stori se šteje, da je
od svoje vloge odstopil.

Ministrstvo za zdravje

Ob-102071

Javni razpis
za spodbujanje zaposlovanja in

samozaposlovanja kadrov z najmanj VI.
stopnjo izobrazbe na območju Občin
Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2003

I. Posredni uporabnik: Javna agencija
Republike Slovenije za regionalni razvoj,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

II. Pravna podlaga: Zakon o spodbuja-
nju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l.
RS, št. 60/99, 52/02 in 56/03), Uredba
o splošnih pogojih delovanja Javne agen-
cije Republike Slovenije za regionalni raz-
voj (Ur. l. RS, št. 62/03, Pogodbe št.
agencija – 1/03 o financiranju delovanja
Javne agencije Republike Slovenije za re-
gionalni razvoj za obdobje 1. julij do 31.
december 2003 z dne 18. 7. 2003, Doda-
tek št. 1 k pogodbi št. agencija – 1/03 o
financiranju delovanja Javne agencije Re-
publike Slovenije za regionalni razvoj za
obdobje 1. julij do 31. december 2003 z
dne 1. 8. 2003, Zakon o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 in 110/02), Proračun Re-
publike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS,
št. 103/01, 118/02 in 63/03), Zakon o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2003 in 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02
in 63/03), Pravilnik o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 47/03 in 67/03), Zakon o popo-
tresni obnovi objektov in spodbujanju raz-
voja v Posočju (ZPOOSRP) (Ur. l. RS,
št. 45/98, 67/98, 110/99, 59/01,
110/02), Program spodbujanja razvoja v
Posočju 2002 – 2006 (SOČA 2006), ki
ga je sprejela Vlada RS na svoji 78. seji
dne 13. 6. 2002 (Sklep Vlade RS
št. 303-03/2002-1) ter Izvedbeni program

razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid
in Tolmin za leto 2003 (SOČA 2003), ki ga
je sprejela Vlada RS na svoji 9. redni seji
dne 20. 2. 2003 (Sklep Vlade RS
št. 303-03/2002-3).

III. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je nadomesti-

tev dela plače za prvič zaposlene ali brez-
poselne z najmanj VI. stopnjo izobrazbe in
sicer v višini ene minimalne bruto plače me-
sečno. Delež delodajalca mora biti vsaj
enak deležu dodeljene spodbude. Nado-
mestitev dela plače prvič zaposlenim ali
brezposelnim osebam z najmanj VI. stopnjo
izobrazbe traja 2 leti in mora biti realizirana
pri delodajalcih na območju Občin Bovec,
Kobarid in Tolmin. Izpolnitev kriterija novih
delovnih mest se ugotavlja na osnovi dodat-
nih delovnih mest v primerjavi s celoletnim
povprečjem zaposlenih v podjetju.

IV. Pogoji dodeljevanja
1. Na razpis se lahko prijavijo gospodar-

ske družbe in samostojni podjetniki v skla-
du s kriteriji, opredeljenimi v 3. členu Ured-
be o namenih in pogojih za dodeljevanje
državnih pomoči ter določitvi pristojnih mi-
nistrstev za upravljanje posameznih shem
državnih pomoči (Ur. l. RS, 38/03), ki so
registrirane po Zakonu o gospodarskih dru-
žbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94, 82/94,
20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99,
54/99, 36/00, 45/01, 59/01, 50/02) in:

– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,

– ne pridobivajo državne pomoči za po-
djetja v težavah,

– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij in morajo imeti v času veljavno-
sti instrumenta registriran sedež ali samo-
stojno enoto v Posočju.

Na razpis se lahko prijavijo:
a) Delodajalci, ki so oziroma bodo v ča-

su od 1. 1. 2003 do 30. 9. 2003 na novo
zaposlili kadre deficitarnih ali drugih pokli-
cev in sicer diplomante VI., VII., VIII. ali IX.
stopnje. Novozaposleni morajo biti ali prvič
zaposlene ali brezposelne osebe, ki so v
času prijave na razpis, zaposlene za nedo-
ločen čas. Iz razvojnega programa vlagate-
lja mora biti razvidno, da bo delovno mesto
pri delodajalcu ohranjeno vsaj 5 let od pod-
pisa pogodbe.

b) Samozaposlene osebe, diplomanti
VI., VII., VIII. ali IX. stopnje, ki so se oziroma
se bodo samozaposlile v času od 1. 1.
2003 do 30. 9. 2003 in imajo pripravljen
razvojni program, iz katerega je razvidno,
da bo njihovo delovno mesto ohranjeno vsaj
5 let od podpisa pogodbe.

2. Upravičeni stroški so stroški dela pla-
če za prvič zaposlene ali brezposelne z naj-
manj VI. stopnjo izobrazbe in sicer v višini
ene minimalne bruto plače mesečno za ob-
dobje 24 mesecev. Delež delodajalca mora
biti najmanj enak deležu dodeljene spodbu-
de, kar v primeru samozaposlenih pomeni,
da morajo plačevati mesečne prispevke (za
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko za-
varovanje, zaposlovanje, starševsko varstvo
in poškodbe pri delu) najmanj v višini
84.330 SIT.

Upošteva se zadnja objava višine mini-
malne bruto plače v Uradnem listu RS pred
zaključkom razpisa. Višina priznane minimal-

ne bruto plače se v času trajanja pogodbe
ne spreminja.

3. Merila za vrednotenje vlog:

Merilo Število točk

a) Reference vlagatelja 18
b) Število novih zaposlitev 24
c) Zaposlovanje na razvojno usmerjenih

delovnih mestih 20
d) Zaposlovanje deficitarnih kadrov 20
e) Razvojna vizija prijavitelja s poudarkom

na strategiji razvoja kadrov 18
Skupaj 100

Merila bodo podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.

Vloge bodo razvrščene glede na število
doseženih točk. Razpisana sredstva bodo
dodeljena vlagateljem, katerih vloge bodo
dosegle najmanj 51 točk. Prednost pri izbo-
ru za dodelitev nepovratnih sredstev bodo
imele vloge, ki dobijo najvišjo oceno na pod-
lagi meril do porabe sredstev.

V. Okvirna višina razpisanih sredstev
1. Višina nepovratnih sredstev, ki bo na

razpolago, znaša v letu 2003
11,500.000 SIT, v letu 2004 okvirno
20,000.000 SIT, v letu 2005 pa okvirno
16,000.000 SIT. Sredstva bremenijo pro-
računsko postavko 1166: Razvojna pomoč
Posočju.

VI. Obdobje, v katerem morajo biti po-
rabljena sredstva

1. Obdobje, za katerega so namenjena
razpisna sredstva, so proračunska leta
2003, 2004 in 2005.

2. Osnova za izplačilo nepovratnih sred-
stev bo s strani Javne agencije RS za regio-
nalni razvoj potrjen zahtevek za sofinancira-
nje, ki ga bo pripravil prejemnik, njegova
oblika pa je predpisana z razpisno doku-
mentacijo.

3. Prejemnik bo enkrat letno izstavil za-
htevek za dodelitev nepovratnih sredstev:

– 10. 11. 2003 za leto 2003,
– 10. 11. 2004 za leto 2004,
– 10. 11. 2005 za leto 2005, oziroma v

roku 8 dni po izteku dvoletnega obdobja od
nastopa delovnega razmerja.

Zahtevek mora biti izpolnjen (obvezna
oblika zahtevka je priloga k pogodbi (Priloga
pog. št. 1, podpisan in žigosan. Zahtevku
morajo biti priložene kopije posameznih pla-
čilnih list (za delodajalce) oziroma kopije po-
trdil o plačilih prispevkov (za samozaposle-
ne) z dokazili o opravljenih izplačilih za ob-
dobje, na katerega se nanaša zahtevek. Ob
predložitvi zahtevka za sofinanciranje, mora
prejemnik predložiti tudi Menično izjavo (Pri-
loga pogodbe št. 2), kateri so priložene 3
bianco menice s klavzulo brez protesta.

4. V kolikor proračunska sredstva za iz-
vajanje pogodbenih obveznosti v letih 2004
in 2005 ne bodo zagotovljena, pogodbene
obveznosti Javne agencije RS za regionalni
razvoj prenehajo, pogodbene obveznosti
prejemnika glede trajanja zaposlitev pa se
proporcionalno zmanjšajo.

VII. Rok za predložitev vlog
1. Rok, do katerega morajo biti predlo-

žene vloge za sofinanciranje je 10. 10.
2003 do 12. ure.

2. Popolna vloga v skladu z navodili, mo-
ra biti dostavljena na naslov: Agencija RS za
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regionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljub-
ljana, do vključno dne 10. 10. 2003 do 12.
ure (velja prispetje po pošti ali oddaja v taj-
ništvo Agencije RS za regionalni razvoj, Kot-
nikova 28, Ljubljana, najkasneje do 10. 10.
2003 do 12. ure) v zaprti ovojnici z naved-
bo »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis za
spodbujanje zaposlovanja in samozaposlo-
vanja kadrov z najmanj VI. stopnjo izobraz-
be na območju Občin Bovec, Kobarid in
Tolmin v letu 2003« in s polnim naslovom
pošiljatelja na zadnji strani.

3. Vloge morajo biti napisane v sloven-
skem jeziku, finančni zahtevek pa mora biti
prikazan v slovenskih tolarjih (SIT).

VIII. Popolna vloga
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpi-

sanega roka za oddajo vlog v javnem razpi-
su, predloži pravilno zapečatene dokumen-
te po naslednjem vrstnem redu:

1. Izpolnjena in podpisana izjava o stri-
njanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1);

2. Prijavni obrazec (razpisni obrazec
št. 2);

3. Podatki o vlagatelju (razpisni obrazec
št. 3) in zahtevane priloge:

– za pravno osebo originalni izpisek iz
sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni
z vsemi listi ali priglasitvena listina z vsemi
spremembami, potrjena s strani pristojne
izpostave Davčne uprave RS, če upravi-
čenec opravlja dejavnost kot samostojni
podjetnik, ki ne sme biti starejši od
30 dni;

– bilance stanja in izkazi poslovnega izi-
da za zadnji dve leti (2001, 2002) potrjene
s strani AJPES-a;

– potrdilo o plačanih davkih za preteklo
leto, ki ga izda krajevno pristojna Davčna
uprava RS, ki ni starejše od 30 dni;

– potrdilo pristojnega sodišča, da upra-
vičenec ni v postopku prisilne poravnave,
likvidacije in stečajnem postopku, ki ni sta-
rejše od 30 dni;

4. Predstavitev projekta novih zaposlitev
(razpisni obrazec št. 4);

5. Izpolnjen in podpisan vzorec pogod-
be (razpisni obrazec št. 5).

Podjetjem, ustanovljenim v letu 2003, ni
potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov po-
slovnega izida za zadnji dve leti.

IX. Obravnava vlog
1. Datum odpiranja vlog je 14. 10. 2003.

Odpiranje ne bo javno.
2. Prispele vloge bo pregledala in oce-

nila strokovna komisija, ki jo za ta namen
imenuje direktor Javne agencije RS za regi-
onalni razvoj. Komisijo sestavljajo trije pred-
stavniki Javne agencije RS za regionalni raz-
voj, predstavnik Službe vlade RS za struk-
turno politiko in regionalni razvoj, predstav-
nik Zavoda RS za zaposlovanje – Območna
služba Nova Gorica in predstavnik Poso-
škega razvojnega centra. Komisija bo vse
pravilno označene vloge odprla in ugotovila
njihovo popolnost. Strokovna komisija bo v
roku osmih dni od odpiranja vlog pisno poz-
vala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile
popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je
osem dni od prejema obvestila. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v dolo-
čenem roku, bo strokovna komisija zavrgla.
O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo
komisija vodila zapisnik.

3. Prepozno prispele ali nepravilno oz-
načene vloge se zavržejo, neutemeljene pa
zavrnejo. Vlagatelje nepopolnih vlog bo ko-
misija v roku osmih dni od odpiranja vlog
pisno pozvala, da jih dopolnijo. Rok dopol-
nitve je osem dni od prejema obvestila. Ne-
popolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem
roku ne bo dopolnil, se zavržejo.

Vloga je neutemeljena zlasti, če:
– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso

namenjena spodbujanju zaposlovanja ka-
drov z najmanj VI. stopnjo izobrazbe na ob-
močju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin;

– so bila vlagatelju predhodno že odo-
brena javna sredstva za isti namen;

– vlagatelj ni podal podatkov in zahteva-
nih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvi-
dni namen, cilji in način izvedbe oziroma
niso podatki verodostojni in/ali resnični;

– vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javnega
razpisa za spodbujanje zaposlovanja in sa-
mozaposlovanja kadrov z najmanj VI. stop-
njo izobrazbe na območju Občin Bovec, Ko-
barid in Tolmin v letu 2003.

4. Proti sklepu o izboru Javne agencije
RS za regionalni razvoj pri dodeljevanju raz-
vojnih spodbud ni pritožbe.

X. Izid javnega razpisa
1. Na podlagi predloga strokovne komi-

sije, bodo vlagatelji, s strani odgovorne ose-
be Javne agencije RS za regionalni razvoj
obveščeni s sklepom o izboru.

2. V primeru pozitivnega sklepa o izbo-
ru, bodo vlagatelji z Javno agencijo RS za
regionalni razvoj podpisali pogodbo (vzorec
pogodbe je sestavni del razpisne dokumen-
tacije). V pogodbi bo določen način financi-
ranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za
sofinanciranje. Pogodba bo pričela veljati,
ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stran-
ki.

3. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni po-
ziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z Jav-
no agencijo RS za regionalni razvoj. Če se
v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv,
se šteje, kot da so odstopili od zahteve za
pridobitev nepovratnih in posojilnih sred-
stev.

4. V primeru, da prejemnik odstopi od
svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora
pisno obvestiti Javno agencijo RS za regio-
nalni razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

5. S pogodbo Javna agencija RS za re-
gionalni razvoj in prejemnik podrobneje
opredelita način in obliko poročanja pre-
jemnika o poteku izvajanja projekta, za ka-
terega so bila dodeljena nepovratna sred-
stva in postopek nadzora nad porabo sred-
stev.

6. Prejemnik mora Javni agenciji RS za
regionalni razvoj omogočiti nadzor nad po-
rabo dodeljenih sredstev. Nadzor se izvaja
v skladu s predpisi o namenskosti porabe
proračunskih sredstev.

7. V primeru, da Javna agencija RS za
regionalni razvoj ugotovi, da sredstva niso
bila uporabljena za namen, za katerega so
bila dodeljena ali da so bila sredstva odo-
brena na podlagi neresničnih podatkov, ima
pravico takoj zahtevati od prejemnika vrači-
lo sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik
bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi za-
konitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila do dneva vračila.

XI. Razpisna dokumentacija

1. Razpisno dokumentacijo v sloven-
skem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo
brez plačila na Posoškem razvojnem cen-
tru, Trg svobode 4, 5222 Kobarid, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, če podjetje na e-mail: in-
fo@pososki-rc.si posreduje prošnjo za dvig
razpisne dokumentacije. Razpisna doku-
mentacija je na voljo tudi na internet naslo-
vu: www.sigov.si/arr.

2. Dodatne informacije so v času odpr-
tja razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12.
uro, kontaktni osebi:

– Vinko Žagar na Javni agenciji RS za
regionalni razvoj (tel. 01/478-37-43, e-mail:
Vinko.Zagar@gov.si) in

– Almira Pirih (tel. 05/384-15-00 oziro-
ma 031/667-729, e-mail: Almira.Pirih@po-
soski-rc.si) na Posoškem razvojnem cen-
tru.

3. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna

Javna agencija RS za regionalni
razvoj

Ob-102053
IMOS d.d., Dunajska 56, Ljubljana, ki jo

po pooblastilu zastopa IZS, Inženirska zbor-
nica Sloveije, Jarška 10b, Ljubljana, ter za-
njo MSA, Matična sekcija arhitektov, urba-
nistov in krajinskih arhitektov, Vegova 8,
Ljubljana, v sodelovanju s strokovnimi druš-
tvi DAL, DUPPS in DKAS, razpisuje

javni državni anonimni enostopenjski
natečaj

za arhitekturno rešitev
Srednja glasbena in baletna šola
 v Ljubljani s športno dvorano in
pripadajočo zunanjo ureditvijo

Udeleženci natečaja: natečaja se lahko
udeležijo univerzitetni diplomirani inženirji
arhitekture v sodelovanju z ostalimi strokov-
njaki; v vsaki avtorski skupini mora biti
najmanj eden univerzitetni diplomirani inže-
nir arhitekture s članstvom v IZS.

Naslov, kjer se lahko zahteva natečajno
gradivo in dodatne informacije: IZS-MSA,
Vegova 8, Ljubljana, vsak delovni dan med
10. in 12. uro, tel. 01/24-20-672, faks
01/24-20-680, e-pošta: izs.msa@siol.net.
Znesek v višini 20.000 SIT nakažite na TRR
račun IZS št. 03100-1000014228 pri
SKB d.d. s pripisom “natečaj SGBŠ”

Roki:
– prevzem natečajnega gradiva od

19. 9. 2003,
– postavljanje vprašanj do 10. 10. 2003,

odgovori bodo pripravljeni do 17. 10. 2003,
– oddaja natečajnih elaboratov 19. 11.

2003,
– zaključek žiriranja 19. 12. 2003.
Oddaje natečajnega elaborata: na dan

oddaje lahko natečajniki oddajo elaborate
osebno do 14. ure v prostorih IZS MSA,
Vegova 8, Ljubljana ali po pošti s tem, da o
oddaji obvestijo IZS MSA s telegramom, za
dela oddana po pošti velja datum poštnega
žiga.

Ocenjevalna žirija: člani žirije: Tomaž
Buh, ravnatelj SGBŠ, udia, Marina Cankar,
udia, MŠZŠ, Tilen Grgič, udia, Imos d.d.,
Marko COTIČ, udia, Imos d.d., Ilka Čer-
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pes, udia, Marjan Zupanc, uida, Karla Jan-
kovič, udika, namestnika članov žirije: Mi-
lena Todorić Toplišek, uida, MŠZŠ, Miha
Kajzelj, udia, poročevalci: Irena Pungar-
tnik, udia, IMOS, Jožica Kuntarič, udia,
izvedenec za področje gradbenih investicij:
Dušan Drstvenšek, udgi, skrbnik: Biljana
Fon, udia.

Nagrade, odkupi odškodnine:
1. nagrada: 3,600.000 SIT,
2. nagrada: 2,300.000 SIT,
3. nagrada: 1,350.000 SIT.
trije odkupi: vsak po 650.000 SIT.
Natečajnikom, katerih dela ne bodo od-

kupljena ali nagrajena, bo razpisovalec iz-
plačal materialno odškodnino v bruto vred-
nosti 3,640.000 SIT s tem, da odškodnina
ne bo višja od 300.000 SIT za vsak elabo-
rat.

Iz natečaja sledi, da bo naročnik: avtor-
jem prvo nagrajenega elaborata poveril iz-
delavo idejnega projekta ter projektov PGD
in PZI arhitekture in zunanje ureditve ter
gradbenih konstrukcij.

Vsi ostali splošni pogoji ter ostale infor-
macije o natečaju so razvidne iz razpisnega
gradiva, ki je objavljeno na spletni strani
http://www.arhiforum.com.

IMOS d.d., Ljubljana
IZS ter zanjo MSA

Javne dražbe

Delni preklic

Št. 430-02-1/2003-27 Ob-102340
Komisija za vodenje in nadzor postop-

ka prodaje stvarnega premoženja nepre-
mičnin v upravljanju Ministrstva za obram-
bo RS, je na 27. izredni seji dne 12. 9.
2003 sprejela sklep o delnem preklicu
javne dražbe nepremičnin objavljene v
Uradnem listu RS, št. 86-87/03 v delu, ki
se nanaša na odprodajo stanovanj pod
zap. št. 5., 6. in 7.:

5. dvosobno stanovanje št. 5 v 2. nad-
stropju, Kraigherjeva 10, Postojna (praz-
no), v skupni površini 57,33 m2. Izklicna
cena 7,905.000 SIT. Ogled stanovanja
15. 9. 2003 od 9. do 9.30;

6. dvosobno stanovanje št. 3 v 1. nad-
stropju, Kidričevo naselje 14, Postojna
(prazno), v skupni površini 55,17 m2. Iz-
klicna cena 7,843.000 SIT. Ogled stano-
vanja 15. 9. 2003 od 9.30 do 10. ure;

7. enosobno stanovanje št. 2 v kleti,
Vojkova ulica 4, Postojna (prazno), v sku-
pni površini 33,04 m2. Izklicna cena
2,133.000 SIT. Ogled stanovanja 15. 9.
2003 od 10. do 10.30.

Ministrstvo za obrambo

Ig 00/00580 Ob-102065
Okrajno sodišče v Kopru v izvršilni za-

devi upnika: Ladjedelnica Izola d.o.o., Izo-
la, Cankarjev drevored 23, Slovenija, ki
ga zastopa odvetnik Radmilo Jecič iz Ko-
pra, zoper dolžnika Edilmec s.r.l., Via IX
febbraio 2, Ravenna, Republika Italija, za-
radi izterjave 97,634.700 SIT s pp, raz-
glaša

prodajni narok z ustno
javno dražbo

za prodajo motorne ladje Fedra, z itali-
jansko zastavo, vpisane v register ladij Lu-
ške kapetanije v Ravenni, Italija, bruto to-
naže 683 GT, neto tonaže 213 NT, nosil-
nosti 1.000 M/ton, namenjene za prevoz
generalnih tovorov, blata, peska in razsu-
tih tovorov, leto izgradnje: 1959, dolžine
55,78 m, širine 9,80 m, višine 4,53 m,
obnovljene v letih 1995/96, ocenjene na
vrednost 30,080.859 SIT, last dolžnika
Edilmec s.r.l., Via IX febbraio 2, Raven-
na, Italija, zgrajene iz jekla, z dvema dizel
motorjema, tip VRH 35 SU, moči 2x 235
KW, tovornim dvigalom Link Belt Speeder
Co., tip LS 108 Cranler Crane, brez tovo-
ra, brez pritiklin večje vrednosti, ki niso
normalno na ladjah podobnega tipa, sku-
paj s stroji in oddvojenimi deli, ki pripada-
jo ladji, ki bo dne 10. 10. 2003, ob 12.
uri, v sobi št. 151 Sodišča v Kopru, Ferrar-
ska ulica 9, Koper.

Najnižja sprejemljiva ponudba znaša
25,000.000 SIT.

Ustne javne dražbe se lahko udeležijo
pravne in fizične osebe, ki vsaj 8 dni pred
datumom javne dražbe plačajo varščino v
višini 10% ugotovljene vrednosti ladje, in
sicer 3,008.085 SIT v tolarjih ali v protivre-
dnosti v eurih po srednjem menjalniškem
tečaju Banke Slovenije na dan položitve var-
ščine in se s potrdilom o vplačilu izkažejo
na naroku. Varščina se položi na račun na-
slovnega sodišča št. 01100-6950421640,
sklic št. 1110-580-00. Položena varščina
bo udeležencem javne dražbe, katerih po-
nudbe ne bodo sprejete, vrnjena po konča-
nem naroku.

Prodajne pogoje in listine, ki se nana-
šajo na ladjo, ki je predmet prodaje, si je
mogoče ogledati pri Okrajnem sodišču v
Kopru, Ferrarska 9, Koper, v času ura-
dnih ur sodišča: ponedeljek, sreda, pet-
ek od 8. do 12. ure, sreda tudi od 14. do
16.30.

Zastavne upnike, katerih pravice niso
vpisane v vpisniku ladij, se poziva, da naj-
pozneje na prodajnem naroku priglasijo
svoje terjatve, sicer bodo njihove pravice
v postopku upoštevane le, kolikor izhajajo
iz izvršilnih naslovov.

Kdor ima na ladji, ki je predmet izvrš-
be, kakšno pravico, zaradi katere prodaja
ne bi bila dovoljena, naj priglasi svojo pra-
vico sodišču najpozneje na prodajnem na-
roku, pred začetkom javne dražbe, sicer
pravice glede ladje, ki je predmet izvrš-
be, v škodo poštenega kupca ne bo mo-
goče uveljavljati.

Osebi, ki ima na ladji, ki je predmet
izvršbe, kakšno pravico ali breme, bodo
obvestila o nadaljnjem postopku vročena
le, če ima v Republiki Sloveniji začasno
prebivališče ali svojega pooblaščenca ozi-

roma pooblaščenca za sprejemanje pi-
sanj.

Upniki, ki imajo na ladji, ki je predmet
izvršbe kakšno kreditno ali kavcijsko po-
godbeno zastavno pravico, naj najpozne-
je pred začetkom prodaje priglasijo zne-
ske svojih terjatev iz pravnih razmerij, za-
varovanih s temi zastavnimi pravicami.

Ogled ladje in listin, ki se nanašajo na-
njo, bo za tiste, ki se nameravajo udeležiti
prodaje, mogoč po odredbi sodišča. Za-
htevo za ogled ladje in listin je potrebno
podati pisno pri tem sodišču najkasneje
do 29. 9. 2003. Interesenti bodo o času
ogleda obveščeni pisno.

Ponudnik, katerega ponudba bo spre-
jeta na prodajnem naroku, mora plačati
kupnino v gotovini v roku 15 dni od dneva
domika ladje, ki je predmet izvršbe.

Ponudnik je vezan na svojo ponudbo
vse dotlej, dokler ni dana večja ponudba.

Nevarnost za prodano ladjo, ki je pred-
met izvršbe, preide na kupca tistega dne,
ko mu je ladja pravnomočno domaknjena.

Ladja se izroči kupcu po plačilu celot-
ne kupnine.

V primeru, da najboljši ponudnik ne bo
plačal kupnine v določenem roku, bo pro-
daja razveljavljena, iz položene varščine
bodo poravnani stroški nove prodaje in
bo nadomeščena razlika med ceno dose-
ženo na prejšnji in novi prodaji.

Vse davčne obveznosti in ostale stro-
ške v zvezi s prenosom lastninske pravice
mora plačati kupec.

Okrajno sodišče v Kopru

Ob-102055

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Za-
kona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
72/93 in kasnejše spremembe in dopol-
nitve), 10. člena Statuta Občine Ajdovšči-
na (Ur. glasilo, št. 7/99 in Ur. l. RS, št.
2/02) in določil Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim pre-
moženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) ter sklepa Sveta Občine Ajdovšči-
na z dne 21. 3. 2002 objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Predmet javne dražbe je prodaja na-
slednjih nepremičnin:

Zazidljiva stavbna zemljišča v k.o. Vi-
pavski Križ, ki predstavljajo samostojno
gradbeno parcelo št. 1 v Obrtni coni
Gmajna v Ajdovščini in se nahajajo na juž-
ni strani med Goriško cesto ter priključ-
kom obvoznice nanjo v Ajdovščini. Obmo-
čje je namenjeno gradnji za potrebe in-
dustrijske in obrtne dejavnosti. Gradnja
se izvaja pod pogoji, določenimi z Odlo-
kom o prostorsko ureditvenih pogojih v
Občini Ajdovščini (Ur. glasilo, št. 1/98).

Gradbena parcela št. 1 je sestavljena
iz naslednjih zazidljivih stavbnih zemljišč:

parc. št. 1070/706 travnik 4. razreda v izmeri 156 m2

parc. št. 1070/673 travnik 4. razreda v izmeri 638 m2

parc. št. 1070/674 cesta v izmeri 116 m2

parc. št. 1070/709 cesta v izmeri 4 m2

parc. št. 1070/679 travnik 4. razreda v izmeri 124 m2

parc. št. 1070/678 travnik 4. razreda v izmeri 91 m2



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 91 / 19. 9. 2003 / Stran 5537

2. Izklicna cena, najnižji znesek njenega
višanja, varščina

Za gradbeno parcelo št. 1 znaša izklicna
cena 8,648.140 SIT. Najnižji znesek višanja
je 100.000 SIT, znesek varščine je
900.000 SIT. V ceno ni vključen davek na
dodano vrednost.

3. Čas in kraj javne dražbe
Javna dražba bo potekala v ponedeljek,

6. 10. 2003, z začetkom ob 9. uri, v sejni
sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina.

4. Drugi pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične

osebe, ki so državljani Republike Slovenije
in pravne osebe s sedežem v Republiki Slo-
veniji oziroma njihovi pooblaščenci, ki mo-
rajo predložiti pisno pooblastilo.

Nepremičnine se prodajajo v stanju ka-
kršnem so, po sistemu »videno-kupljeno«.

Interesenti morajo za pristop na javno
dražbo:

– do začetka javne dražbe plačati var-
ščino na Podračun EZR Občine Ajdovščina
št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi
RS za javna plačila in se pri plačilu varščine
sklicevati na predmet prodaje ter predložiti
dokazilo o plačilu varščine,

– se izkazati s potrdilom o državljanstvu
za fizične osebe oziroma s predložitvijo iz-
virnika ali overjene kopije izpiska iz sodne-
ga registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
za pravne osebe.

Izbran bo dražitelj, ki bo izpolnjeval po-
goje in ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
zaključku javne dražbe. Za gradbeno par-
celo št. 1 mora izbrani dražitelj celotno ku-
pnino plačati v roku 8 dni od sklenitve po-
godbe oziroma izstavitve računa. Plačilo ce-
lotne kupnine v roku, ki je določen, je bis-
tven element pravnega posla. V kolikor
kupec ne poravna kupnine na določen na-
čin in v določenem roku, se šteje kupopro-
dajna pogodba za razdrto. Po plačilu celot-
ne kupnine in poravnavi vseh stroškov, bo
Občina Ajdovščina predlagala vknjižbo la-
stninske pravice v zemljiško knjigo.

Kupec je dolžan pridobiti vsa potrdila za
prodajo, plačati davek na dodano vrednost,
ki ni vključen v ceno in stroške overitve. Za
sestavo pogodbe poskrbi Občina Ajdovšči-
na. Ostala določila, pomembna za ureditev
odnosov med prodajalcem in kupcem, se
opredelijo v pogodbi.

Vplačana varščina se uspelemu dražite-
lju vračuna v kupnino, neuspelim dražite-
ljem pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni
od zaključka javne dražbe. Če izbrani draži-
telj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v
predpisanem roku, bo vplačana varščina za-
padla v korist Občine Ajdovščina.

Ogled predmetov prodaje je možen ob
predhodni najavi na kraju samem, in sicer v
petek 26. 9. 2003 od 9. do 10. ure. Do-
datne informacije lahko dobite na sedežu
Občine Ajdovščina ali po telefonu
05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja
Lovrekovič.

Občina Ajdovščina

Št. 465-03-3/2003 Ob-102078
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94

– odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 63/95, 73/95 – odl.
US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US,
44/96 – odl. US, 26/97 – dopolnitev,
70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98,
12/99 – sklep US, 16/99 – pop. sklepa
US, 12/99 – sklep US, 16/99 – pop. skle-
pa US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00,
28/01 – odl. US, 16/02 – odl. US in
51/02), Uredbe o pridobivanju, razpolaga-
nju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/02)
in sklepa Občinskega sveta občine Izola,
št. 465-03-3/2003 z dne 12. 6. 2003, Ob-
čina Izola-Comune di Isola, Sončno nabre-
žje št. 8, Izola, ki jo zastopa županja Breda
Pečan, razpisuje

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Organizator javne dražbe je Občina
Izola-Comune di Isola, Sončno nabrežje 8,
Izola, ki jo zastopa županja Breda Pečan.

2. Predmet javne dražbe je naslednja
nepremičnina: nezazidano stavbno zemlji-
šče s parcelno št. 1823, – travnik v izmeri
996 m2, pripisana v vl. št. 534 k.o. Izola
mesto, v lasti Občine Izola.

Na nepremičnini je predvidena gradnja
trgovsko gostinskega objekta, vogalne obli-
ke, maksimalnih dimenzij 25 × 25 m in se
lahko preoblikuje znotraj maksimalne linije
pozidanosti. Etažnost je K+P+1, pri čemer
je višina etaže največ 4 m.

Izklicna cena za opisano nepremičnino
je 19,500.000 SIT.

3. Nepremičnina, opisana v 2. točki te
objave je predmet prodaje na javni dražbi.

4. Izklicna cena predmeta prodaje ne
zajema komunalnega prispevka in 20%
DDV, ki bo obračunan na izklicano ceno in
ga je zavezan plačati uspeli dražitelj.

Najnižji znesek, za katerega je možno
višati izklicno ceno, je 100.000 SIT.

5. Dražitelj, ki je na dražbi uspel, je dol-
žan plačati kupnino v roku 8 dni od skleni-
tve prodajne pogodbe za nepremičnino, za
katero je uspel, in sicer v obliki notarskega
zapisa. Že vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu dražitelju vračunal v kupnino.

6. Nepremičnina, opisana v 2. točki te
objave preide v last in posest uspelega dra-
žitelja – kupca po plačilu celotne kupnine in
vseh stroškov, nastalih v zvezi s to dražbo.

7. Javna dražba bo v torek, 7. oktobra
2003 ob 9. uri v sejni sobi Občinskega
sveta občine Izola, Kristanov trg št. 1, Izola.
Interesenti se morajo pred pričetkom javne
dražbe, in sicer med 8.30 in 9. uro, izkazati
z dokazili iz 8. točke te objave, da lahko
sodelujejo na dražbi.

8. Interesenti, ki želijo sodelovati na jav-
ni dražbi, morajo začetkom javne dražbe
vplačati varščino v višini 2,000.000 SIT na
račun Občine Izola št. 01240-0100006381,
ki se vodi pri Banki Slovenije. Potrdilo o
plačilu varščine morajo interesenti predloži-
ti komisiji najkasneje pred začetkom javne
dražbe.

Interesent mora pred pričetkom javne
dražbe predložiti komisiji, če je fizična ose-
ba potrdilo o državljanstvu Republike Slove-
nije, če je pravna oseba pa izpisek iz so-
dnega registra, ki ni starejši od 30 dni.

9. Dražitelji, ki na javni dražbi ne uspejo,

dobijo povrnjeno vplačano varščino v roku
8 dni po opravljeni javni dražbi. Varščina se
ne obrestuje.

10. Vse informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite v stavbi Občine Izola, Postojn-
ska ulica št. 3, Izola (soba št. 11) ali na tele-
fon 05/66-00-202 – kontaktna oseba Ta-
mara Grbavac.

11. Nepremičnina, ki je predmet javne
dražbe, predstavlja pretežni del gradbene
parcele št. 1, v skladu z Odlokom o zazidal-
nem načrtu za območje južno od Industrij-
ske ceste v Izoli (Uradne objave, št. 14/98
in 15/98).

12. Drugi pogoji
Pogodba za predmet javne dražbe mora

biti sklenjena v 15 dneh po uspešno oprav-
ljeni javni dražbi. Če pogodba ni sklenjena
v tem roku, se iz položene varščine plačajo
stroški izvedbe javne dražbe, katere je za-
vezan plačati uspeli dražitelj, preostali del
varščine pa se prenese v last Občine Izola.

V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe, se v roku 8 dni pozove
k podpisu pogodbe prvega naslednjega
dražitelja, ki je ponudil naslednjo najvišjo
ceno, in sicer za ceno, ki jo je ponudil, brez
upoštevanja že vrnjene varščine.

20% DDV od izklicane cene, stroški no-
tarskega zapisa, stroški vknjižbe v zemlji-
ško knjigo ter vse ostale stroške, nastale v
zvezi z izvedbo prodajne pogodbe, ki niso
všteti v kupnino, plača kupec.

V pogodbi bodo opredeljene vse pravi-
ce in obveznosti pogodbenih strank, poleg
tistih, navedenih v tej objavi, tudi način izro-
čitve nepremičnine v posest kupcu, ter na-
čin sanacije hudournika, zaokrožitev grad-
bene parcele in vzpostavitev predvidenih
parkirišč.

Prodaja poteka po načelu videno – ku-
pljeno in kupec nima pravice uveljavljati ka-
snejših reklamacij v zvezi s prodano nepre-
mičnino.

Občina Izola

Ob-102100
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih

financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), 39. člena Uredbe o pri-
dobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03), 101. člena Sta-
tuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00)
in sklepa Občinskega sveta občine Cerkni-
ca z dne 20. 6. 2002, Občina Cerknica s
sedežem v Cerknici, C. 4. maja 53, razpi-
suje

javno dražbo
za prodajo komunalno urejenih

zemljišč v poselitvenem območju
naselja Cerknica – Zazidalni načrt

Loško
Predmet javne dražbe so zemljišča z

možnostjo gradnje individualnih stanovanj-
skih hiš v skladu z Odlokom o zazidalnem
načrtu za del območja urejanja C13-11S
Loško v Cerknici (Ur. l. RS, št. 7/03), in
sicer:

parcela 1: parc. št. 577/8, travnik v
izmeri 941 m2 vpisana v vl. št. 1650 k.o.
Cerknica in parc. št. 2728/9 v izmeri
125 m2 vpisana v vl. št. 2420 k.o. Cerkni-
ca, v skupni izmeri 1066 m2
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parcela 2: parc. št. 577/7, travnik v
izmeri 1107 m2,

parcela 3: parc. št. 577/6, travnik v
izmeri 1028 m2,

parcela 4: parc. št. 577/5, travnik v
izmeri 940 m2,

parcela 5: parc. št. 577/1, travnik v
izmeri 796 m2,

parcela 6: parc. št. 577/9, travnik v
izmeri 912 m2,

parcela 7: parc. št. 579/3, njiva v izmeri
414 m2 in parc. št. 579/3, travnik v izmeri
396 m2 v skupni izmeri 810 m2,

parcela 8: parc. št. 579/2, njiva v izmeri
797 m2,

parcela 9: parc. št. 579/1, njiva v izmeri
812 m2,

parcela 10: parc. št. 577/10, travnik v
izmeri 816 m2,

vse vpisane pri vl. št. 1650 k.o. Cerkni-
ca, kjer je vknjižena družbena lastnina imet-
nik pravice uporabe Občina Cerknica, C.
4. maja 53, Cerknica.

Za prodajo navedenih parcel bo javna
dražba v ponedeljek, 6. 10. 2003, s pričet-
kom ob 12. uri, v dvorani pod Ljubljansko
banko v Cerknici, Cesta 4. maja.

I. Za parcelo 1 znaša:
a) izklicna cena 4,363.181 SIT,
b) stroški opremljanja stavbnega

7,039.117,80 SIT.
Za parcelo 2 znaša:
a) izklicna cena 4,530.995 SIT,
b) stroški opremljanja stavbnega

7,309.853,10 SIT.
Za parcelo 3 znaša:
a) izklicna cena 4,207.645 SIT,
b) stroški opremljanja stavbnega

6,788.192,40 SIT.
Za parcelo 4 znaša:
a) izklicna cena 3,847.458 SIT,
b) stroški opremljanja stavbnega

6,207.102 SIT.
Za parcelo 5 znaša:
a) izklicna cena 3,258.060 SIT,
b) stroški opremljanja stavbnega

5,256.226,80 SIT.
Za parcelo 6 znaša:
a) izklicna cena 3,732.852 SIT,
b) stroški opremljanja stavbnega

6,022.209,60 SIT.
Za parcelo 7 znaša:
a) izklicna cena 3,315.362 SIT,
b) stroški opremljanja stavbnega

5,348.673 SIT.
Za parcelo 8 znaša:
a) izklicna cena 3,262.153 SIT,
b) stroški opremljanja stavbnega

5,262.830,10 SIT.
Za parcelo 9 znaša:
a) izklicna cena 3,323.548 SIT,
b) stroški opremljanja stavbnega

5,361.879,60 SIT.
Za parcelo 10 znaša:
a) izklicna cena 3,339.921 SIT,
b) stroški opremljanja stavbnega

5,388.292,80 SIT.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja iz-

klicne cene znaša 50.000 SIT.
Dražitelji višajo oziroma licitirajo le izklic-

no ceno, ki je določena v tem razpisu za
posamično parcelo. K vrednosti parcele, ki
bo dosežena po končani licitaciji, bo po-
trebno kupcu parcele obračunati še 20%
DDV. Stroški opremljanja stavbnega zemlji-

šča so fiksni in se ne licitirajo. Prav tako je v
stroške opremljanja stavbnega zemljišča že
vključen 20% DDV.

V izklicno ceno je vključena cena zemlji-
šča, ki je določena z Odlokom o povprečni
gradbeni ceni in povprečnih stroških komu-
nalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini
Cerknica za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 28/01)
in na dan 31. 8. 2003 znaša 4.093,04
SIT/m2, brez vključenega 20% DDV.

Kupec je dolžan ob plačilu kupnine
plačati tudi strošek opremljanja stavbne-
ga zemljišča. Na podlagi sklepa o spreje-
manju programa opremljanja stavbnih
zemljišč zazidalnega načrta za del obmo-
čja urejanja C-13-11S Loško v Cerknici,
ki ga je na 1. izredni seji dne 12. 9. 2003,
sprejel Občinski svet občine Cerknica, je
določen strošek opremljanja stavbnega
zemljišča in znaša 6.603,30 SIT/m2 z
vključenim 20% DDV.

II. Varščino je potrebno plačati pred jav-
no dražbo na račun Občine Cerknica
01213-0100002563 UJP Postojna, celot-
no preostalo kupnino skupaj s stroški
opremljanja stavbnega zemljišča pa mora
uspeli dražitelj plačati v 8 dneh od sklenitve
pogodbe oziroma izstavitve računa.

Varščina za nakup ene izmed parcel zna-
ša 500.000 SIT. Kupec, ki je zainteresiran
za nakup večjih parcel, mora plačati varšči-
no za toliko parcel, kot jih namerava kupiti.

III. S potrdilom o plačilu varščine se dra-
žitelj izkaže pred pričetkom dražbe.

Varščina se uspelemu dražitelju vračuna
v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se vr-
ne brez obresti najkasneje v osmih dneh po
javni dražbi.

Z dokazilom o plačani varščini lahko dra-
žitelj nastopa pri nakupu katerekoli parcele
iz tega javnega razpisa. V primeru, da draži-
telj z nakupom uspe, se varščina, ki je bila
plačana, vračuna v kupnino.

IV. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne osebe s predložitvijo izpiska iz so-
dnega registra, ki ne sme biti starejši od 30
dni, da imajo sedež na območju Republike
Slovenije, in fizične osebe s potrdilom, da
so državljani Republike Slovenije. Poobla-
ščenci pravnih oseb morajo na javni dražbi
predložiti potrdilo za licitiranje.

V. Uspeli dražitelj mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po
zaključku javne dražbe. Če dražitelj po svoji
krivdi pogodbe ne podpiše v postavljenem
roku, se šteje, da je odstopil od nakupa,
varščina pa zapade prodajalcu.

Plačilo kupnine skupaj s stroški oprem-
ljanja stavbnega zemljišča je bistveni ele-
ment pravnega posla. Kolikor kupec ne po-
ravna kupnine in stroškov opremljanja stavb-
nega zemljišča na določen način in v dolo-
čenem roku po sklenitvi pogodbe, se šteje
prodajna pogodba za razdrto. Vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške
overovitve, takse) nosi kupec.

Po plačilu celotne kupnine in stroškov
opremljanja stavbnih zemljišč ter poravnavi
vseh ostalih stroškov v povezavi z zemlji-
škoknjižnim prenosom, se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v posest, v zemljiško knjigo
pa bo podan zemljiškoknjižni predlog.

VI. Občina Cerknica prodaja komunalno
urejeno stavbno zemljišče, za katerega je
sprejet zazidalni načrt.

V stroških komunalnega urejanja stavb-
nega zemljišča je vključena izdelava asfalti-
rane ceste s pločniki, sanitarna in meteorna
kanalizacija, vodovodno omrežje, NN omre-
žje, javna razsvetljava in elektrifikacija ko-
munalnega črpališča, transformatorska po-
staja s kablovodom, telekomunikacijsko
omrežje ter cevovodi kabelskih priključkov.

Vsa navedena infrastruktura bo izvedena
do vsake parcele posebej.

Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 01/70-90-610. Poznejših reklamacij
kupca se ne bo upoštevalo.

Občina Cerknica

Ob-102102
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih

financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), 39. člena Uredbe o pri-
dobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03), 101. člena Sta-
tuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00)
in sklepa Občinskega sveta občine Cerkni-
ca z dne 20. 6. 2002, Občina Cerknica s
sedežem v Cerknici, C. 4. maja 53, razpi-
suje

javno dražbo
za prodajo komunalno urejenega

zemljišča v poselitvenem območju
naselja Rakek

Predmet javne dražbe je zemljišče z
možnostjo gradnje individualne stanovanj-
ske hiše v naselju Rakek, (nad avtobusnim
postajališčem Forum na Rakeku), in sicer:

parc. št. 1088/21, sadovnjak v izmeri
889 m2, vpisana pri vl. št. 1395 k.o. Ra-
kek, kjer je vknjižena lastninska pravica na
Občino Cerknica, C. 4. maja 53, Cerknica.

Za prodajo navedene parcele bo javna
dražba v ponedeljek, 6. 10. 2003, s pričet-
kom ob 10. uri, v sejni sobi Občine Cerkni-
ca v Cerknici, C. 4. maja 53, I. nadstropje.

I. Izklicna cena za parcelo znaša
6,184.729 SIT.

Najnižji znesek vsakokratnega višanja iz-
klicne cene znaša 50.000 SIT.

V izklicno ceno je vključena cena zemlji-
šča, ki znaša 4.026,24 SIT/m2, komunalna
ureditev znaša 2.558,07 SIT/m2, stroški mi-
nulih vlaganj 254,95 SIT/m2 in stroški par-
celacije 117,69 SIT/m2. Cena komunalno
urejenega zemljišča znaša 6.956,95
SIT/m2.

II. Varščino v višini 10% izklicne cene je
potrebno plačati pred javno dražbo na ra-
čun Občine Cerknica 01213-0100002563
UJP Postojna, celotno preostalo kupnino
pa mora uspeli dražitelj plačati v 8 dneh od
sklenitve pogodbe oziroma izstavitve raču-
na.

Varščina znaša 618.472 SIT.
III. S potrdilom o plačilu varščine se dra-

žitelj izkaže pred pričetkom dražbe.
Varščina se uspelemu dražitelju vračuna

v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se vr-
ne brez obresti najkasneje v osmih dneh po
javni dražbi.

IV. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne osebe s predložitvijo izpiska iz so-
dnega registra, ki ne sme biti starejši od 30
dni, da imajo sedež na območju Republike
Slovenije, in fizične osebe s potrdilom, da
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so državljani Republike Slovenije. Poobla-
ščenci pravnih oseb morajo na javni dražbi
predložiti potrdilo za licitiranje.

V. Uspeli dražitelj mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po
zaključku javne dražbe. Če dražitelj po svoji
krivdi pogodbe ne podpiše v postavljenem
roku, se šteje, da je odstopil od nakupa,
varščina pa zapade prodajalcu.

Plačilo kupnine je bistveni element prav-
nega posla. Kolikor kupec ne poravna ku-
pnine na določen način in v določenem ro-
ku po sklenitvi pogodbe, se šteje prodajna
pogodba za razdrto. Po plačilu celotne ku-
pnine in poravnavi vseh stroškov, se bo kup-
cu nepremičnina izročila v posest, v zemlji-
ško knjigo pa bo podan zemljiškoknjižni pre-
dlog.

VI. Po Zakonu o davku na dodano vre-
dnost je za promet nepremičnin potrebno
plačati poleg kupnine dosežene na javni dra-
žbi še 20% davek na dodano vrednost.

Kupec je dolžan plačati priključne takse,
soglasja in stroške pridobitve gradbenega
dovoljenja ter stroške, ki nastanejo v zvezi s
prodajno pogodbo in zemljiškoknjižnim pre-
dlogom. Kupec je oproščen plačila komu-
nalnega prispevka.

Objekti in omrežja za zemljišča (cesta,
javna razsvetljava, prestavitev vodovoda), ki
so predmet javne dražbe bodo zgrajeni v
roku dveh mesecev po prodaji zemljišča.

Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 01/70-90-610. Poznejših reklamacij
kupca se ne bo upoštevalo.

Občina Cerknica

Št. 633/7-2003-7 Ob-102114
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, na

podlagi sklepa 6. seje Občinskega sveta
občine Vojnik o prodaji nepremičnin in
40. člena Uredbe o pridobivanju, razpola-
ganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) objav-
lja

javno dražbo

1. Naročnik: Občina Vojnik, Keršova 8,
3212 Vojnik.

2. Predmet javne dražbe: prodaja neo-
premljenega poslovnega prostora.

Kraj: Vojnik, Celjska c. 23, Vojnik.
Vrsta nepremičnine: poslovni prostor v

izmeri 34,32 m2.
Nepremičnina se odprodaja v celoti po

sistemu videno-kupljeno.
3. Izklicna cena je 3,611.000 SIT.
Najmanjši znesek višanja je 20.000 SIT.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-

ra biti sklenjena v roku 20 delovnih dni po
opravljeni dražbi.

5. Način in rok plačila: najugodnejši dra-
žitelj je dolžan plačati kupnino v roku 90 dni
po podpisu pogodbe na podračun pri UJP
št. 01339-0100003082. Položena kavcija
se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v nave-
denem roku je bistvena sestavina pravnega
posla.

6. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 20% izklic-
ne cene v višini 722.200 SIT na podračun
pri UJP, št. 01339-0100003082. Po oprav-
ljeni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi

ne uspejo, kavcija vrne v roku petnajst dni
brez obresti.

7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodni telefonski najavi na tel.
03/780-06-20.

8. Način, mesto in čas oddaje ponudbe:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 22. 10. 2003 do
14. ure, na naslov: Občina Vojnik, Keršova
8, Vojnik. Ponudbo lahko predloži fizična ali
pravna oseba.

9. Mesto in čas javnega odpiranja po-
nudb: Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, sej-
na soba, dne 22. 10. 2003 ob 14.30.

10. Ustavitev postopka: komisija lahko,
do sklenitve pogodbe, postopek javne dra-
žbe ustavi.

Občina Vojnik

Ob-102138
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,

Postojna, na podlagi sklepa Občinskega
sveta občine Postojna št. 032-01-1/03 z
dne 18. 3. 2003 objavlja

javno dražbo
za prodajo zemljišč v k.o. Postojna,

za gradnjo
I. stanovanjskih hiš v skladu z Odlokom

o zazidalnem načrtu za stanovanjsko nase-
lje Poljane v Postojni (Uradne objave, št.
40/89):

1. parc. št. 1821/6 travnik 5. razred v
izmeri 657 m2, izklicna vrednost: 3,153.600
SIT,

2. parc. št. 1870/25 travnik 5. razred v
izmeri 669 m2, izklicna vrednost: 3,211.200
SIT.

II. vrstnih hiš v skladu z Odlokom o zazi-
dalnem načrtu za stanovanjsko naselje
Poljane v Postojni (Uradne objave, št.
40/1989):

1. parc. št. 1824/4 pašnik 4. razred v
izmeri 377 m2, izklicna vrednost: 1,809.600
SIT,

2. parc. št. 1870/6 pašnik 3. razred v
izmeri 286 m2 in gospodarsko poslopje v
izmeri 36 m2, izklicna vrednost: 1,545.600
SIT,

3. parc. št. 1870/29 pašnik 2. razred v
izmeri 230 m2 in gospodarsko poslopje v
izmeri 80 m2, izklicna vrednost: 1,488.000
SIT,

4. parc. št. 1870/30 pašnik 2. razred v
izmeri 311 m2, izklicna vrednost: 1,492.800
SIT,

5. parc. št. 1870/31 pašnik 2. razred v
izmeri 326 m2, izklicna vrednost: 1,564.800
SIT,

6. parc. št. 1870/32 pašnik 2. razred v
izmeri 347 m2, izklicna vrednost: 1,665.600
SIT.

Pogoj za nakup teh parcel je skupna
gradnja vseh šestih vrstnih hiš do III. grad-
bene faze, zato se vseh šest parcel prodaja
kot celota istemu kupcu ali več kupcem, ki
se ob pristopu na dražbo izkažejo s podpi-
sanim dogovorom o skupni izgradnji do
III. gradbene faze.

III. dvojčkov v skladu z Odlokom o zazi-
dalnem načrtu za stanovanjsko naselje Po-
ljane v Postojni (Uradne objave, št. 40/89):

1. parc. št. 1870/20 travnik 5. razred v
izmeri 454 m2, izklicna vrednost: 2,179.200
SIT,

2. parc. št. 1867/2 travnik 5. razred v
izmeri 529 m2, izklicna vrednost:
2,539.200 SIT,

3. parc. št. 1864/37 travnik 5. razred v
izmeri 477 m2, izklicna vrednost: 2,289.600
SIT.

Pogoji prodaje in ostale pomembne in-
formacije:

Izklicna cena za zemljišče znaša 4.800
SIT za m2 parcele, za katere nakup se dra-
žitelj prijavi. Najmanjši znesek višanja na
dražbi znaša 100.000 SIT. Cena zemljišča
že vključuje davek na dodano vrednost.

Izračunana vrednost stavbnega zemljišča
v lasti občine se lahko (glede na status dra-
žitelja – nakup zemljišča za gradnjo stano-
vanjskega objekta za prvo reševanje oziro-
ma neprimerno rešen stanovanjski problem,
odpiranje novih delovnih mest), skladno s
15. a členom Odloka o spremembah in do-
polnitvah Odloka o gospodarjenju s stav-
bnimi zemljišči v Občini Postojna (Ur. l. RS,
št. 84/01) zniža.

Na podlagi Sklepa o potrditvi programa
opremljanja stavbnih zemljišč za območje
zazidalnega načrta Poljane Postojna (Ura-
dni list RS, št. 12/01) je za plačilo komu-
nalnega prispevka določeno 50% povpreč-
nih stroškov komunalnega opremljanja za
celotno območje, kar znaša 4.791,54 SIT
za m2 zemljišča na dan 30. 4. 2003. Zne-
sek se mesečno revalorizira z uporabo
povprečnega indeksa za stanovanjsko
gradnjo, ki ga objavlja GZS – Združenje za
gradbeništvo in IGM. Komunalni prispevek
lahko investitor plača v dveh obrokih – po-
lovico zneska pred izdajo gradbenega do-
voljenja, preostanek pa v enem letu po pr-
vem plačilu.

V obravnavanem območju je delno zgra-
jena komunalna infrastruktura, ki je bila po-
trebna za priključitev že zgrajenih stanovanj-
skih blokov ob Ljubljanski cesti v Postojni,
na obstoječe komunalno omrežje. Roki, do-
ločeni v programu opremljanja stavbnih
zemljišč za nadaljevanje izgradnje komunal-
ne infrastrukture, so sicer prekoračeni, de-
la pa bodo v skladu s programom opremlja-
nja stavbnih zemljišč zaključena do konca
leta 2005. Nadaljevanje izgradnje komunal-
ne infrastrukture se bo izvajalo fazno – pred-
vidoma jeseni 2003 oziroma spomladi
2004 široki odriv za ceste, izkopi za primar-
no in sekundarno komunalno infrastrukturo,
polaganje in zasip, v letu 2004 oziroma
2005 nadaljevanje del ter izvedba zgornje-
ga ustroja cest v makadamski izvedbi, v letu
2005 oziroma v začetku leta 2006 polaga-
nje robnikov, izvedba javne razsvetljave in
asfaltiranje cest.

Stroške za izpeljavo postopka pri notar-
ju, vključno s stroški zemljiškoknjižnega pre-
pisa, plača kupec.

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki se izkažejo s potrdilom o tem, da
imajo sedež na območju Republike Slove-
nije in fizične osebe, ki so državljani Repu-
blike Slovenije.

Dražitelji se morajo pred pričetkom jav-
ne dražbe izkazati s potrdilom o plačani var-
ščini v znesku 10% izklicne cene za parcelo
(navesti št. parcele), ki jo bodo dražili, na
račun Občine Postojna št.
01294-0100016345 s pripisom v rubriko
»vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
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Varščina se bo neuspelim dražiteljem vr-
nila v roku 8 dni po opravljeni dražbi (v ta
namen naj dražitelji s seboj na dražbo pri-
nesejo ustrezno bančno kartico).

Rok za podpis pogodbe je 15 dni po
prejemu pogodbe. Kupnino je kupec dol-
žan plačati v roku 8 dni po prejemu raču-
na, ki se mu izstavi po podpisu pogodbe.
Plačilo celotne kupnine, v prej določe-
nem roku, je bistvena sestavina pravnega
posla. V primeru da se plačilo ne izvede v
roku, se varščina zadrži, pogodba pa raz-
dre.

Dodatne informacije dobijo interesenti na
Uradu za gospodarjenje s stavbnimi zemlji-
šči Občine Postojna, Ljubljanska c. 4, pi-
sarna št. 25–27, ali na tel. 05/72-80-722;
ogled lokacije je mogoč po predhodnem
dogovoru.

Javna dražba bo v četrtek, 9. 10. 2003
ob 10. uri v sejni dvorani Kulturnega doma
Postojna, Gregorčičev dr. 1, 6230 Postojna.

Občina Postojna

Razpisi delovnih
mest

Št. 110-70/2003 Ob-101890
Na podlagi drugega odstavka 191. čle-

na, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslu-
žbencih (Uradni list RS, št. 56/02) general-
ni sekretar Vlade Republike Slovenije na
podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
9064-3/03 z dne 26. 8. 2003 objavlja jav-
ni natečaj za položaj

direktorja Servisa skupnih služb Vla-
de Republike Slovenije.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– biti morajo državljani Republike Slove-
nije;

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem;

– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;

– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni

zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem dr-

žavnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaz-

nivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot

šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pra-
vosodje;

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.

Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta de-
lovnih izkušenj na področju, za katero kan-
didirajo ali na sorodnem področju v javnem
ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta iz-
kušenj na vodstvenih delovnih mestih v jav-
nem ali zasebnem sektorju enake ali podo-
bne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izku-
šenj na drugih delovnih mestih, kar kandi-
dati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.

Posebna natečajna komisija bo v razgo-
voru presojala znanja kandidatov, in sicer:

– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeri-

tev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe prora-

čunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na po-
dročju pa tudi z ustreznimi referencami.

Kandidati morajo aktivno obvladati ura-
dni jezik in izkazati znanje vsaj enega tujega
jezika z ustreznim dokazilom oziroma potr-
dilom o znanju tujega jezika.

Kandidat, ki nima ustreznega strokovne-
ga izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenova-
nja.

Posebna natečajna komisija bo z razgo-
vorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljalske in vodstvene sposo-
bnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih re-
ferenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.

Na predlog generalnega sekretarja Vla-
de Republike Slovenije bo izbranega kandi-
data za direktorja Servisa skupnih služb Vla-
de Republike Slovenije imenovala Vlada Re-
publike Slovenije za dobo petih let z mož-
nostjo ponovnega imenovanja. Delo bo
opravljal v nazivu sekretarja na sedežu or-
gana v Ljubljani, Gregorčičeva 27a.

Direktor Servisa skupnih služb Vlade Re-
publike Slovenije bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru
štirimesečnega razvojnega programa “Vo-
denje in upravljanje v upravi”, ki ga organizi-
ra in izvaja Upravna akademija.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: Kadrovska služba Vlade Re-
publike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dne objave v
Uradnem listu Republike Slovenije in dnev-
nem časopisu.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica pose-
bne natečajne komisije Štefka Korade Purg,
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, Ljubljana, tel. 01/426-30-57. Kandida-
tom, ki jih bo posebna natečajna komisija

glede na strokovno usposobljenost ocenila
kot primerne za položaj, bo predsednica
posebne natečajne komisije izdala odloč-
bo, ostalim kandidatom pa bo izdan pose-
ben sklep. Izbrani kandidat in neizbrani kan-
didati bodo v roku 8 dni od dneva imenova-
nja izbranega kandidata na položaj pisno
obveščeni o izbiri.

Vlada Republike Slovenije
Generalni sekretariat

Št. 110-75/2003 Ob-101892
Na podlagi drugega odstavka 191. čle-

na, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslu-
žbencih (Uradni list RS, št. 56/02) general-
ni sekretar Vlade Republike Slovenije na
podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
9064-8/03 z dne 26. 8. 2003 objavlja jav-
ni natečaj za položaj

direktorja Urada Vlade Republike Slo-
venije za verske skupnosti.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– biti morajo državljani Republike Slove-
nije;

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem;

– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;

– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni

zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem dr-

žavnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaz-

nivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pra-
vosodje;

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.

Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta de-
lovnih izkušenj na področju, za katero kan-
didirajo ali na sorodnem področju v javnem
ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta iz-
kušenj na vodstvenih delovnih mestih v jav-
nem ali zasebnem sektorju enake ali podo-
bne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izku-
šenj na drugih delovnih mestih, kar kandi-
dati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.

Posebna natečajna komisija bo v razgo-
voru presojala znanja kandidatov, in sicer:

– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
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– poznavanje načel in razvojnih usmeri-
tev delovanja državne uprave,

– poznavanje načrtovanja in rabe prora-
čunskih sredstev;

– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.

Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na po-
dročju pa tudi z ustreznimi referencami.

Kandidati morajo aktivno obvladati ura-
dni jezik in izkazati znanje vsaj enega tujega
jezika z ustreznim dokazilom oziroma potr-
dilom o znanju tujega jezika.

Kandidat, ki nima ustreznega strokovne-
ga izpita za imenovanje v naziv, ga mora opra-
viti najkasneje v enem letu od imenovanja.

Posebna natečajna komisija bo z razgo-
vorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljalske in vodstvene sposo-
bnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih re-
ferenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.

Na predlog generalnega sekretarja Vla-
de Republike Slovenije bo izbranega kandi-
data za direktorja Urada Vlade Republike
Slovenije za verske skupnosti imenovala Vla-
da Republike Slovenije, in sicer za dobo
petih let z možnostjo ponovnega imenova-
nja. Delo bo opravljal v nazivu sekretarja na
sedežu organa v Ljubljani, Tržaška 21.

Direktor Urada Vlade Republike Sloveni-
je za verske skupnosti bo najkasneje v pet-
najstih mesecih od imenovanja na položaj
dolžan pridobiti funkcionalna znanja vode-
nja v javni upravi in druga specialna znanja v
okviru štirimesečnega razvojnega programa
“Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga or-
ganizira in izvaja Upravna akademija.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: Kadrovska služba Vlade Re-
publike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dne objave v
Uradnem listu Republike Slovenije in dnev-
nem časopisu.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica pose-
bne natečajne komisije dr. Verica Trstenjak,
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Mla-
dinska ulica 9, Maribor, tel. 02/250-42-59.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne za položaj, bo predse-
dnica posebne natečajne komisije izdala
odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan
poseben sklep. Izbrani kandidat in neizbra-
ni kandidati bodo v roku 8 dni od dneva
imenovanja izbranega kandidata na položaj
pisno obveščeni o izbiri.

Vlada Republike Slovenije
Generalni sekretariat

Št. 110-69/2003 Ob-101897
Na podlagi drugega odstavka 191. čle-

na, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslu-
žbencih (Uradni list RS, št. 56/02) general-
ni sekretar Vlade Republike Slovenije na
podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
9064-10/03 z dne 26. 8. 2003 objavlja
javni natečaj za položaj

direktorice/ja Urada Vlade Republi-
ke Slovenije za enake možnosti.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidatke/i izpolnjevati še
naslednje pogoje:

– biti morajo državljani Republike Slove-
nije;

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem;

– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;

– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojene/i

zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojene/i
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
datke/i priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem dr-

žavnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaz-

nivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojene/i
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje;

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidatko/a ni sprožen
kazenski postopek zaradi kaznivega deja-
nja iz prejšnje alinee.

Kandidatke/i morajo imeti najmanj 3 le-
ta delovnih izkušenj na področju, za katero
kandidirajo ali na sorodnem področju v jav-
nem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta
izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v
javnem ali zasebnem sektorju enake ali po-
dobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let iz-
kušenj na drugih delovnih mestih, kar kan-
didatke/i dokazujejo z ustreznimi referen-
cami oziroma dokazili.

Posebna natečajna komisija bo v razgo-
voru presojala znanja kandidatk/ov, in sicer:

– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeri-

tev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe prora-

čunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na po-
dročju pa tudi z ustreznimi referencami.

Kandidatke/i morajo aktivno obvladati
uradni jezik in izkazati znanje vsaj enega
tujega jezika z ustreznim dokazilom oziro-
ma potrdilom o znanju tujega jezika.

Posebna natečajna komisija bo z razgo-
vorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljalske in vodstvene sposo-
bnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih re-
ferenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.

Na predlog generalnega sekretarja Vla-
de Republike Slovenije bo izbrana/i kandi-
datka/t za direktorico/ja Urada Vlade Re-
publike Slovenije za enake možnosti imeno-
vala Vlada Republike Slovenije, in sicer za
dobo petih let z možnostjo ponovnega ime-
novanja. Delo bo opravljal/a v nazivu sekre-
tarja/ke na sedežu organa v Ljubljani, Trža-
ška 19a.

Direktorica/or Urada Vlade Republike
Slovenije za enake možnosti bo najkasneje v
petnajstih mesecih od imenovanja na polo-
žaj dolžan/a pridobiti funkcionalna znanja vo-
denja v javni upravi in druga specialna znanja
v okviru štirimesečnega razvojnega progra-
ma “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga
organizira in izvaja Upravna akademija.

Kandidatke/i pošljejo pisne prijave z do-
kazili na naslov: Kadrovska služba Vlade Re-
publike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dne objave v
Uradnem listu Republike Slovenije in dnev-
nem časopisu.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica pose-
bne natečajne komisije Štefka Korade Purg,
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, Ljubljana, tel. 01/426-30-57. Kandidat-
kam/om, ki jih bo posebna natečajna komi-
sija glede na strokovno usposobljenost oce-
nila kot primerne za položaj, bo predsedni-
ca posebne natečajne komisije izdala odloč-
bo, ostalim kandidatkam/om pa bo izdan
poseben sklep. Izbrani/a kandidat/ka in ne-
izbrani/e kandidati/ke bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbrane/ga kandidatke/a
na položaj pisno obveščeni o izbiri.

Vlada Republike Slovenije
Generalni sekretariat

Št. 110-72/2003 Ob-101899
Na podlagi drugega odstavka 191. čle-

na, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslu-
žbencih (Uradni list RS, št. 56/02) general-
ni sekretar Vlade Republike Slovenije na
podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
9064-2/03 z dne 26. 8. 2003 objavlja jav-
ni natečaj za položaj

direktorja Urada Vlade Republike Slo-
venije za informiranje.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– biti morajo državljani Republike Slove-
nije;

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem;

– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;

– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni

zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
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– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba;

– fotokopijo potrdila o opravljenem dr-
žavnem izpitu iz javne uprave;

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaz-
nivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pra-
vosodje;

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.

Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta de-
lovnih izkušenj na področju, za katero kan-
didirajo ali na sorodnem področju v javnem
ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta iz-
kušenj na vodstvenih delovnih mestih v jav-
nem ali zasebnem sektorju enake ali podo-
bne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izku-
šenj na drugih delovnih mestih, kar kandi-
dati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.

Posebna natečajna komisija bo v razgo-
voru presojala znanja kandidatov, in sicer:

– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeri-

tev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe prora-

čunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na po-
dročju pa tudi z ustreznimi referencami.

Kandidati morajo aktivno obvladati ura-
dni jezik in izkazati znanje vsaj enega tujega
jezika z ustreznim dokazilom oziroma potr-
dilom o znanju tujega jezika.

Kandidat, ki nima ustreznega strokovne-
ga izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenova-
nja.

Posebna natečajna komisija bo z razgo-
vorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljalske in vodstvene sposo-
bnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih re-
ferenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.

Na predlog generalnega sekretarja Vla-
de Republike Slovenije bo izbranega kandi-
data za direktorja Urada Vlade Republike
Slovenije za informiranje imenovala Vlada
Republike Slovenije za dobo petih let z mož-
nostjo ponovnega imenovanja. Delo bo
opravljal v nazivu sekretarja na sedežu or-
gana v Ljubljani, Tržaška 21.

Direktor Urada Vlade Republike Sloveni-
je za informiranje bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru
štirimesečnega razvojnega programa “Vo-
denje in upravljanje v upravi”, ki ga organizi-
ra in izvaja Upravna akademija.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: Kadrovska služba Vlade Re-
publike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dne objave v

Uradnem listu Republike Slovenije in dnev-
nem časopisu.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica pose-
bne natečajne komisije Lidija Apohal Vuč-
kovič, Ministrstvo za delo, družino in soci-
alne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
01/478-33-75. Kandidatom, ki jih bo po-
sebna natečajna komisija glede na stro-
kovno usposobljenost ocenila kot primer-
ne za položaj, bo predsednica posebne
natečajne komisije izdala odločbo, ostalim
kandidatom pa bo izdan poseben sklep.
Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bo-
do v roku 8 dni od dneva imenovanja izbra-
nega kandidata na položaj pisno obvešče-
ni o izbiri.

Vlada Republike Slovenije
Generalni sekretariat

Št. 110-71/2003 Ob-101920
Na podlagi drugega odstavka 191. čle-

na, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslu-
žbencih (Uradni list RS, št. 56/02) general-
ni sekretar Vlade Republike Slovenije na
podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
9064-4/03 z dne 26. 8. 2003 objavlja jav-
ni natečaj za položaj

direktorja Centra Vlade Republike
Slovenije za informatiko.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– biti morajo državljani Republike Slove-
nije;

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem;

– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;

– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni

zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem dr-

žavnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaz-

nivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pra-
vosodje;

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.

Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta de-
lovnih izkušenj na področju, za katero kan-
didirajo ali na sorodnem področju v javnem
ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta iz-
kušenj na vodstvenih delovnih mestih v jav-
nem ali zasebnem sektorju enake ali podo-

bne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izku-
šenj na drugih delovnih mestih, kar kandi-
dati dokazujejo z ustreznimi referencami ozi-
roma dokazili.

Posebna natečajna komisija bo v razgo-
voru presojala znanja kandidatov, in sicer:

– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeri-

tev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe prora-

čunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na po-
dročju pa tudi z ustreznimi referencami.

Kandidati morajo aktivno obvladati ura-
dni jezik in izkazati znanje vsaj enega tujega
jezika z ustreznim dokazilom oziroma potr-
dilom o znanju tujega jezika.

Kandidat, ki nima ustreznega strokovne-
ga izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenova-
nja.

Posebna natečajna komisija bo z razgo-
vorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljalske in vodstvene sposo-
bnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih re-
ferenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.

Na predlog generalnega sekretarja Vla-
de Republike Slovenije bo izbranega kandi-
data za direktorja Centra Vlade Republike
Slovenije za informatiko imenovala Vlada
Republike Slovenije za dobo petih let z mož-
nostjo ponovnega imenovanja in za infor-
matiko bo sklenil delovno razmerje za dolo-
čen čas petih let. Delo bo opravljal v nazivu
sekretarja na sedežu organa v Ljubljani, Lan-
gusova 4.

Direktor Centra Vlade Republike Slove-
nije za informatiko bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru
štirimesečnega razvojnega programa “Vo-
denje in upravljanje v upravi”, ki ga organizi-
ra in izvaja Upravna akademija.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: Kadrovska služba Vlade Re-
publike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dne objave v
Uradnem listu Republike Slovenije in dnev-
nem časopisu.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica pose-
bne natečajne komisije Nevenka Čre-
šnar-Pergar, Aktiva invest d.d., Dunajska
156, Ljubljana, tel. 01/560-46-71. Kandi-
datom, ki jih bo posebna natečajna komisi-
ja glede na strokovno usposobljenost oce-
nila kot primerne za položaj, bo predsedni-
ca posebne natečajne komisije izdala odloč-
bo, ostalim kandidatom pa bo izdan
poseben sklep. Izbrani kandidat in neizbra-
ni kandidati bodo v roku 8 dni od dneva
imenovanja izbranega kandidata na položaj
pisno obveščeni o izbiri.

Vlada Republike Slovenije
Generalni sekretariat
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Št. 110-73/2003 Ob-101922
Na podlagi drugega odstavka 191. čle-

na, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslu-
žbencih (Uradni list RS, št. 56/02) general-
ni sekretar Vlade Republike Slovenije na
podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
9064-5/03 z dne 26. 8. 2003 objavlja jav-
ni natečaj za položaj

direktorja Kadrovske službe Vlade
Republike Slovenije.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– biti morajo državljani Republike Slove-
nije;

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem;

– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;

– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni

zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem dr-

žavnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaz-

nivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pra-
vosodje;

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.

Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta de-
lovnih izkušenj na področju, za katero kandi-
dirajo ali na sorodnem področju v javnem ali
zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj
na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali
zasebnem sektorju enake ali podobne sto-
pnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na dru-
gih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo
z ustreznimi referencami oziroma dokazili.

Posebna natečajna komisija bo v razgo-
voru presojala znanja kandidatov, in sicer:

– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeri-

tev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe prora-

čunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na po-
dročju pa tudi z ustreznimi referencami.

Kandidati morajo aktivno obvladati ura-
dni jezik in izkazati znanje vsaj enega tujega
jezika z ustreznim dokazilom oziroma potr-
dilom o znanju tujega jezika.

Kandidat, ki nima ustreznega strokovne-
ga izpita za imenovanje v naziv, ga mora opra-
viti najkasneje v enem letu od imenovanja.

Posebna natečajna komisija bo z razgo-
vorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljalske in vodstvene sposo-
bnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih re-
ferenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.

Na predlog generalnega sekretarja Vla-
de Republike Slovenije bo izbranega kandi-
data za direktorja Kadrovske službe Vlade
Republike Slovenije imenovala Vlada Repu-
blike Slovenije, in sicer za dobo petih let z
možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo
opravljal v nazivu sekretarja na sedežu or-
gana v Ljubljani, Erjavčeva 15.

Direktor Kadrovske službe Vlade Repu-
blike Slovenije bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru
štirimesečnega razvojnega programa “Vo-
denje in upravljanje v upravi”, ki ga organizi-
ra in izvaja Upravna akademija.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: Kadrovska služba Vlade Re-
publike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dne objave v
Uradnem listu Republike Slovenije in dnev-
nem časopisu.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije Franc Tomažič, Upravna
enota Postojna, Ljubljanska 4, Postojna, tel.
05/728-06-50. Kandidatom, ki jih bo po-
sebna natečajna komisija glede na strokov-
no usposobljenost ocenila kot primerne za
položaj, bo predsednik posebne natečajne
komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom
pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kandi-
dat in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni
od dneva imenovanja izbranega kandidata
na položaj pisno obveščeni o izbiri.

Vlada Republike Slovenije
Generalni sekretariat

Št. 110-74/2003 Ob-101940
Na podlagi drugega odstavka 191. čle-

na, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslu-
žbencih (Uradni list RS, št. 56/02) general-
ni sekretar Vlade Republike Slovenije na
podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
9064-6/03 z dne 26. 8. 2003 objavlja jav-
ni natečaj za položaj

šefa Protokola Vlade Republike Slo-
venije.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– biti morajo državljani Republike Slove-
nije;

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem;

– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;

– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni

zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem dr-

žavnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaz-

nivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pra-
vosodje;

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.

Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta de-
lovnih izkušenj na področju, za katero kan-
didirajo ali na sorodnem področju v javnem
ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta iz-
kušenj na vodstvenih delovnih mestih v jav-
nem ali zasebnem sektorju enake ali podo-
bne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izku-
šenj na drugih delovnih mestih, kar kandi-
dati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.

Posebna natečajna komisija bo v razgo-
voru presojala znanja kandidatov, in sicer:

– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeri-

tev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe prora-

čunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na po-
dročju pa tudi z ustreznimi referencami.

Kandidati morajo aktivno obvladati ura-
dni jezik in izkazati znanje vsaj dveh tujih
jezikov z ustreznim dokazilom oziroma potr-
dilom o znanju tujega jezika.

Kandidat, ki nima ustreznega strokovne-
ga izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenova-
nja.

Posebna natečajna komisija bo z razgo-
vorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljalske in vodstvene sposo-
bnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih re-
ferenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.

Na predlog generalnega sekretarja Vla-
de Republike Slovenije bo izbranega kandi-
data za šefa Protokola Vlade Republike Slo-
venije imenovala Vlada Republike Sloveni-
je, in sicer za dobo petih let z možnostjo
ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v
nazivu sekretarja na sedežu organa v Ljub-
ljani, Erjavčeva 17.
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Šef Protokola Vlade Republike Slovenije
bo najkasneje v petnajstih mesecih od ime-
novanja na položaj dolžan pridobiti funkcio-
nalna znanja vodenja v javni upravi in druga
specialna znanja v okviru štirimesečnega
razvojnega programa “Vodenje in upravlja-
nje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Uprav-
na akademija.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: Kadrovska služba Vlade Re-
publike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dne objave v
Uradnem listu Republike Slovenije in dnev-
nem časopisu.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik pose-
bne natečajne komisije Damjan Lah, Urad
predsednika Vlade Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, tel.
01/478-11-14. Kandidatom, ki jih bo po-
sebna natečajna komisija glede na stro-
kovno usposobljenost ocenila kot primer-
ne za položaj, bo predsednik posebne na-
tečajne komisije izdal odločbo, ostalim
kandidatom pa bo izdan poseben sklep.
Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bo-
do v roku 8 dni od dneva imenovanja iz-
branega kandidata na položaj pisno obve-
ščeni o izbiri.

Vlada Republike Slovenije
Generalni sekretariat

Št. 110-67/2003 Ob-101941
Na podlagi drugega odstavka 191. čle-

na, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslu-
žbencih (Uradni list RS, št. 56/02) general-
ni sekretar Vlade Republike Slovenije na
podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
9064-7/03 z dne 26. 8. 2003 objavlja jav-
ni natečaj za položaj

direktorja Urada Vlade Republike Slo-
venije za narodnosti.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– biti morajo državljani Republike Slove-
nije;

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem;

– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;

– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni

zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem dr-

žavnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaz-

nivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot

šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pra-
vosodje;

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.

Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta de-
lovnih izkušenj na področju, za katero kan-
didirajo ali na sorodnem področju v javnem
ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta iz-
kušenj na vodstvenih delovnih mestih v jav-
nem ali zasebnem sektorju enake ali podo-
bne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izku-
šenj na drugih delovnih mestih, kar kandi-
dati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.

Posebna natečajna komisija bo v razgo-
voru presojala znanja kandidatov, in sicer:

– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeri-

tev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe prora-

čunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na po-
dročju pa tudi z ustreznimi referencami.

Kandidati morajo aktivno obvladati ura-
dni jezik in izkazati znanje vsaj enega tujega
jezika z ustreznim dokazilom oziroma potr-
dilom o znanju tujega jezika.

Kandidat, ki nima ustreznega strokovne-
ga izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenova-
nja.

Posebna natečajna komisija bo z razgo-
vorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljalske in vodstvene sposo-
bnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih re-
ferenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.

Na predlog generalnega sekretarja Vla-
de Republike Slovenije bo izbranega kandi-
data za direktorja Urada Vlade Republike
Slovenije za narodnosti imenovala Vlada Re-
publike Slovenije, in sicer za dobo petih let
z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo
bo opravljal v nazivu sekretarja na sedežu
organa v Ljubljani, Tivolska c. 50.

Direktor Urada Vlade Republike Sloveni-
je za narodnosti bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru
štirimesečnega razvojnega programa “Vo-
denje in upravljanje v upravi”, ki ga organizi-
ra in izvaja Upravna akademija.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: Kadrovska služba Vlade Re-
publike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dne objave v
Uradnem listu Republike Slovenije in dnev-
nem časopisu.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik pose-
bne natečajne komisije Jože Romšek, Mi-
nistrstvo za promet, Langusova 4, Ljublja-
na, tel. 01/478-82-76. Kandidatom, ki jih
bo posebna natečajna komisija glede na

strokovno usposobljenost ocenila kot pri-
merne za položaj, bo predsednik pose-
bne natečajne komisije izdal odločbo,
ostalim kandidatom pa bo izdan poseben
sklep. Izbrani kandidat in neizbrani kandi-
dati bodo v roku 8 dni od dneva imenova-
nja izbranega kandidata na položaj pisno
obveščeni o izbiri.

Vlada Republike Slovenije
Generalni sekretariat

Št. 110-68/2003 Ob-101942
Na podlagi drugega odstavka 191. čle-

na, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslu-
žbencih (Uradni list RS, št. 56/02) general-
ni sekretar Vlade Republike Slovenije na
podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
9064-9/03 z dne 26. 8. 2003 objavlja jav-
ni natečaj za položaj

direktorja Urada Vlade Republike Slo-
venije za varovanje tajnih podatkov.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– biti morajo državljani Republike Slove-
nije;

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem;

– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;

– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni

zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem dr-

žavnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaz-

nivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pra-
vosodje;

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.

Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta de-
lovnih izkušenj na področju, za katero kan-
didirajo ali na sorodnem področju v javnem
ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta iz-
kušenj na vodstvenih delovnih mestih v jav-
nem ali zasebnem sektorju enake ali podo-
bne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izku-
šenj na drugih delovnih mestih, kar kandi-
dati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.

Posebna natečajna komisija bo v razgo-
voru presojala znanja kandidatov, in sicer:

– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
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– poznavanje načel in razvojnih usmeri-
tev delovanja državne uprave,

– poznavanje načrtovanja in rabe prora-
čunskih sredstev;

– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.

Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na po-
dročju pa tudi z ustreznimi referencami.

Kandidati morajo aktivno obvladati ura-
dni jezik in izkazati znanje vsaj enega tujega
jezika z ustreznim dokazilom oziroma potr-
dilom o znanju tujega jezika.

Kandidat, ki nima ustreznega strokovne-
ga izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenova-
nja.

Posebna natečajna komisija bo z razgo-
vorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljalske in vodstvene sposo-
bnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih re-
ferenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.

Na predlog generalnega sekretarja Vla-
de Republike Slovenije bo izbranega kandi-
data za direktorja Urada Vlade Republike
Slovenije za varovanje tajnih podatkov ime-
novala Vlada Republike Slovenije, in sicer
za dobo petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu se-
kretarja na sedežu organa v Ljubljani, Slo-
venska 5.

Direktor Urada Vlade Republike Sloveni-
je za varovanje tajnih podatkov bo najkasne-
je v petnajstih mesecih od imenovanja na
položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja
vodenja v javni upravi in druga specialna zna-
nja v okviru štirimesečnega razvojnega pro-
grama “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki
ga organizira in izvaja Upravna akademija.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: Kadrovska služba Vlade Re-
publike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dne objave v
Uradnem listu Republike Slovenije in dnev-
nem časopisu.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica pose-
bne natečajne komisije Mojca Cvelbar, Ge-
neralni sekretariat Vlade Republike Sloveni-
je, Gregorčičeva 20, Ljubljana, tel.
01/478-15-36. Kandidatom, ki jih bo po-
sebna natečajna komisija glede na strokov-
no usposobljenost ocenila kot primerne za
položaj, bo predsednica posebne natečaj-
ne komisije izdala odločbo, ostalim kandi-
datom pa bo izdan poseben sklep. Izbrani
kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku
8 dni od dneva imenovanja izbranega kan-
didata na položaj pisno obveščeni o izbiri.

Vlada Republike Slovenije
Generalni sekretariat

Št. 1-01/111-25/2003-1 Ob-102241
Na podlagi drugega odstavka 191. čle-

na, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslu-
žbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) minister za
notranje zadeve na podlagi sklepa Uradni-
škega sveta številka 9064-11/2003 z dne
26. 8. 2003 objavlja javni natečaj za po-
ložaj

generalnega direktorja Policije
Poleg splošnih pogojev, določenih z za-

konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– biti morajo državljani Republike Slo-
venije,

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem družboslovne, pravne
ali varstvoslovne smeri,

– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj,

– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave,

– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni

zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje,

– izpit za izvajanje policijskih pooblastil.
K prijavi z življenjepisom morajo kandi-

dati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem dr-

žavnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaz-

nivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pra-
vosodje,

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alineje,

– dokazilo o opravljenem izpitu za izva-
janje policijskih pooblastil.

Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta de-
lovnih izkušenj na področju, za katero kan-
didirajo ali na sorodnem področju v javnem
ali zasebnem sektorju enake ali podobne
stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj
na drugih delovnih mestih, kar kandidati do-
kazujejo z ustreznimi referencami oziroma
dokazili.

Prednost bodo imeli kandidati z najmanj
7 letnimi izkušnjami vodenja.

Posebna natečajna komisija bo v razgo-
voru presojala znanja kandidatov in sicer:

– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– znanja s področja upravljanja in vo-

denja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeri-

tev delovanja državne uprave,
– poznavanje organizacije in delovanja

državne uprave in policije,
– poznavanje načrtovanja in rabe prora-

čunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom. Strokovno uveljavljenost na po-
dročju pa tudi z ustreznimi referencami.

Kandidati morajo aktivno obvladati ura-
dni jezik in izkazati znanje vsaj enega tujega

jezika, kar izkažejo z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika.

Kandidat, ki nima ustreznega strokovne-
ga izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imeno-
vanja.

Na podlagi Zakona o policiji (Ur. l. RS,
št. 49/98), lahko policija za kandidata z
njegovo pisno privolitvijo zbere še podatke,
na podlagi katerih se ugotavlja varnostne
zadržke za delo v policiji.

Za kandidata se v skladu z Zakonom o
tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 87/01) z nje-
govo pisno privolitvijo opravi varnostno pre-
verjanje za dostop do tajnih podatkov sto-
pnje “Strogo tajno“.

Posebna natečajna komisija bo z razgo-
vorom ugotavljala komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene spo-
sobnosti, pa bo presojala, bodisi na podla-
gi razgovora, bodisi na podlagi priloženih
referenc, bodisi na podlagi ocene strokov-
ne institucije.

Na predlog ministra za notranje zadeve
bo izbranega kandidata za generalnega di-
rektorja Policije imenovala Vlada Republike
Slovenije in sicer za dobo petih let z mož-
nostjo ponovnega imenovanja. Delo bo
opravljal v nazivu višji policijski svetnik na
sedežu organa v Ljubljani, Štefanova 2.

Generalni direktor Policije bo najkasneje
v petnajstih mesecih od imenovanja na polo-
žaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vo-
denja v javni upravi in druga specialna znanja
v okviru štirimesečnega razvojnega progra-
ma “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga
organizira in izvaja Upravna akademija.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: Kadrovska služba Vlade Re-
publike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dne objave v Ura-
dnem listu Republike Slovenije in dnevnem
časopisu.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije dr. Milan Pagon, Visoka
policijsko varnostna šola v Ljubljani, Kotniko-
va 8, tel. št. 01/300-83-00. Kandidatom, ki
jih bo posebna natečajna komisija glede na
strokovno usposobljenost ocenila kot primer-
ne za položaj, bo predsednik posebne nate-
čajne komisije izdal odločbo, ostalim kandi-
datom pa bo izdan poseben sklep. Izbrani
kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku
8 dni od dneva imenovanja izbranega kandi-
data na položaj pisno obveščeni o izbiri.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 121-69/2003-127 Ob-101914
Na podlagi 58. čena Zakona o javnih

uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) načelni-
ca Upravne enote Slovenj Gradec objavlja
javni natečaj za zasedbo uradniškega de-
lovnega mesta

višjega svetovalca za promet (pred-
sednika izpitnega centra), ki se opravlja
v nazivu višji svetovalec, v Upravni enoti Slo-
venj Gradec, Meškova 21.

Kandidat mora izpolnjevati splošne po-
goje, ki jih urejajo predpisi s področja de-
lovnega prava ter naslednje pogoje za za-
sedbo delovnega mesta:

– univerzitetno izobrazbo ali visoko stro-
kovno izobrazbo s specializacijo ali magi-
sterijem tehnične ali družboslovne smeri,
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– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave (ki ga mo-

ra kandidat opraviti najkasneje v enem letu
po imenovanju v naziv),

– inštruktorski izpit za voznike motornih
vozil najmanj B kategorije,

– aktivno znanje uradnega jezika,
– preizkus znanja iz pisarniškega poslo-

vanja.
Poleg tega mora kandidat izpolnjevati še

posebne pogoje, določene v drugem od-
stavku 88. člena Zakona o javnih uslužben-
cih (Uradni list RS, št. 56/02).

Kandidat mora prijavi poleg kratkega živ-
ljenjepisa predložiti dokazilo o izobrazbi, de-
lovnih izkušnjah, inštruktorskem izpitu, potr-
dilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše
od 3 mesecev (pridobiti na Ministrstvu za
pravosodje) in potrdilo, da ni v kazenskem
postopku (pridobiti na pristojnem sodišču).

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedo-
ločen čas s polnim delovnim časom.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev naj kandidati pošljejo na naslov: Uprav-
na enota Slovenj Gradec, Meškova 21,
2380 Slovenj Gradec.

Rok za vlaganje prijav je 15 dni od dne-
va objave javnega natečaja.

Izbran kandidat bo prejel upravno odloč-
bo, neizbrani kandidati pa sklep, da niso
bili izbrani. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni v roku 8 dni po končanem
izbirnem postopku.

Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 02/88-50-556, Irena Sešelj.

Upravna enota Slovenj Gradec

Št. 121-8/2003-1-924 Ob-101917
V skladu z 58. členom Zakona o javnih

uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Ministrs-
tvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradni-
škega delovnega mesta:

referent v referatu za davčno knjigo-
vodstvo in izterjavo.

Delovno mesto se bo izvajalo v nazivu
referent IV.

Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj srednja izobrazba splošne, te-

hnične ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– znanje uporabe računalnika,
– strokovni upravni izpit, ki ga mora kan-

didat opraviti najkasneje v roku enega leta
od imenovanja v naziv.

Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava ter dru-
gega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.

Z izbranim javnim uslužbencem bo skle-
njena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in
poln delovni čas, s 3-mesečnim poskusnim
delom.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju nave-
denih pogojev, kratkim življenjepisom in opi-
som dosedanjih delovnih izkušenj pošljite v
8 dneh od objave na naslov, kjer se bo
navedeno delovno mesto tudi opravljalo:
Davčna uprava RS, Davčni urad Ljubljana,
Izpostava Ljubljana Šiška, Trg prekomorskih
brigad 1, 1000 Ljubljana.

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.

Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti pri Ani Štumber-
ger, tel. 01/478-27-34.

Davčna uprava RS

Št. 111-62/03-0515 Ob-101958
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):

a) 1 prosto mesto okrožnega sodni-
ka na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrožnega sodnika, določene
v 2. členu zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-64/03-0515 Ob-102219
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena

Zakona o državnem tožilstvu (U. l. RS, št.
14/03):

a) 1 prosto mesto višjega državnega
tožilca na Zunanjem oddelku Vrhovne-
ga državnega tožilstva Republike Slove-
nije v Mariboru.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
višjega državnega tožilca, določene v dru-
gem odstavku 15. člena in v 16. členu Za-
kona o državnem tožilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-65/03-0515 Ob-102220
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):

a) 1 prosto mesto okrožnega sodni-
ka na kazenskem oddelku Okrožnega
sodišča v Kranju.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrožnega sodnika, določene
v 2. členu Zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-66/03-0515 Ob-102221
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (U. l. RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):

a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
Upravnem sodišču Republike Slovenije
na sedežu v Ljubljani.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto višjega sodnika, določene v
3. členu Zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi oziroma po-
goje za izvolitev za sodnika upravnega sodi-
šča, določene v 8. členu Zakona o uprav-
nem sporu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-102281
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):

a) 1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na kazenskem oddelku Vrhovnega sodi-
šča Republike Slovenije.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto vrhovnega sodnika, določene
v 4. členu Zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 102-04-5/03 Ob-102009
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,

objavlja javni natečaj za uradniško delovno
mesto

pripravnik- svetovalec.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Mestna

občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:

pripravnik-svetovalec.
3. Delo se opravlja v nazivu: svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– diplomirani upravni organizator,
– znanje dela z računalnikom,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega

jezika.
5. Dokazila, ki jih morajo kandidati pre-

dložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o tem, da oseba ni bila prav-

nomočno obsojena zaradi naklepnega kaz-
nivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogoj-
no kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev,

– potrdilo, da oseba ni v kazenskem po-
stopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee te točke.

Upoštevali bomo samo prijave, katerim
bodo predložena vsa dokazila. Z izbranim
kandidatom bomo sklenili delovno razmerje
za določen čas-deset mesecev s polnim de-
lovnim časom.
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6. Rok in naslov za vlaganje prijav: osem
dni od dneva objave javnega natečaja na na-
slov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250
Ptuj.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
tridesetih dni po izteku javnega natečaja.

7. Oseba, ki daje informacije o izvedbi
javnega natečaja: Martin Kukovič, tel.
02/748-29-82.

Mestna občina Ptuj

Št. 1632/2003 Ob-102011
Svet Centra za socialno delo Domžale

razpisuje na podlagi 25. člena Statuta Cen-
tra za socialno delo Domžale in tretjega od-
stavka 32. člena Zakona o zavodih ter
56. člena Zakona o socialnem varstvu dela
in naloge

direktorja.
Pogoji:
– kandidat mora poleg splošnih pogojev,

določenih po zakonu, izpolnjevati še pose-
bne:

– da ima visoko ali višjo strokovno izo-
brazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njihovih specialnih disciplin, uprav-
ne, pravne ali sociološke smeri,

– 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za delo na področju

socialnega varstva.
Dodatna in funkcionalna znanja:
– zahtevana:

– strokovni izpit v skladu z ZSV,
– zaželjena:

– strokovni izpiti z ZUP,
– specializirana znanja s področja SV,
– usposobljenost za skupinsko delo,
– šola za direktorje v socialnem var-

stvu.
Direktor bo imenovan za 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

naj kandidati pošljejo v 15 dneh, na naslov:
Center za socialno delo Domžale, Ljubljan-
ska 70, Domžale, z oznako “za razpis”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v
30 dneh od dneva objave razpisa.

Center za socialno delo Domžale

Št. 570/03 Ob-102075
I. Na podlagi določb 33., 73. ter 47. čle-

na Statuta in Akta o sistemizaciji delovnih
mest, Klinični center Ljubljana razpisuje

delovno mesto poslovnega direktorja
SPS Kirurška klinika.

Za poslovnega direktorja strokovno-po-
slovne skupnosti (SPS) lahko kandidira ose-
ba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo ekonom-
ske ali pravne smeri ali drugo univerzitetno
izobrazbo z dodatno izobrazbo na področju
upravljanja,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na področju organizacije, vodenja in uprav-
ljanja.

Generalni direktor bo imenoval poslovne-
ga direktorja SPS za dobo 4 let.

II. Na podlagi določb 37. člena ter
62. člena v povezavi z 71. členom Statuta in
Akta o sistemizaciji delovnih mest, Klinični
center Ljubljana razpisuje

delovno mesto glavne medicinske
sestre Kliničnega oddelka za endokrino-
logijo, diabetes in presnovne bolezni,
SPS Interna klinika.

Za glavno medicinsko sestro kliničnega
oddelka lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:

– da je višja medicinska sestra ali medi-
cinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,

– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Strokovni direktor KC bo imenoval glavno
medicinsko sestro kliničnega oddelka po pri-
dobitvi soglasja predstojnice kliničnega od-
delka ter mnenja strokovnega kolegija zdrav-
stvene nege za dobo 4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v
roku 15 dni po objavi tega razpisa na naslov:
Klinični center Ljubljana, Kadrovska služba,
Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana – s pri-
pisom »za razpisno komisijo«, z navedbo de-
lovnega mesta, za katerega kandidirajo.

O izbiri bodo kandidati/kandidatke obve-
ščeni v 8 dneh po odločitvi pristojnega orga-
na.

Klinični center Ljubljana

Št. 122-891/2003 Ob-102079
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56,
58, 1000 Ljubljana, Slovenija, razpisuje pro-
sto delovno mesto v Ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano:

pripravnik/ca v Sektorju za varnost in
kakovost hrane.

Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba

kmetijstva – smer agronomija.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– znanje angleškega jezika,
– obvladovanje programskih paketov Mic-

rosoft.
Kandidati/ke, morajo k svoji vlogi, poleg

dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanjih, priložiti še na-
slednja dokazila:

– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče),

– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Mi-
nistrstvo za pravosodje),

– fotokopijo potrdila o državljanstvu Re-
publike Slovenije.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili de-
lovno razmerje za določen čas 10 mesecev,
s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal
na sedežu Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, Dunajska 56, 58, Ljublja-
na.

Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrov-
ska služba, Dunajska 56, 58, 1000 Ljublja-
na. Kandidate bomo o izboru pisno obvesti-
li v osmih dneh po opravljeni izbiri.

Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 478-90-33.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 122-4/2003-200 Ob-102117
Republika Slovenija, Upravna enota Mari-

bor, Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor,
objavlja javni natečaj za uradniško delovno
mesto v Oddelku za okolje in prostor:

svetovalec za lokacijske in gradbene
zadeve, ki se bo izvajal v nazivu svetova-
lec III.

Kandidat mora izpolnjevati splošne pogo-
je, ki jih urejajo predpisi s področja delovne-
ga prava ter 88. člen Zakona o javnih uslu-
žbencih in mora imeti:

– univerzitetno izobrazbo pravne, gradbe-
ne ali arhitekturne smeri ali visoko upravno
izobrazbo,

– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
Izpolnjevati mora še posebne pogoje:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– usposobljenost za delo z osebnim ra-

čunalnikom.
Kandidat mora prijavi priložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
– potrdilo o opravljenih izpitih (kolikor ga

kandidat ima, sicer bo moral izbrani kandi-
dat izpit opraviti v roku enega leta po skleni-
tvi delovnega razmerja).

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo na naslov: Upravna
enota Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2501
Maribor.

Rok za prijavo je osem dni od dneva ob-
jave natečaja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno de-
lovno razmerje za nedoločen čas s trimeseč-
nim poskusnim delom.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 8 dneh
od dne, ko bo opravljena izbira.

Dodatne informacije daje Renata Ber-
nard, tel. 02/22-01-799.

Upravna enota Maribor

Ob-102184
VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252

Rogatec, razpisuje prosto delovno mesto:
učitelj v oddelku podaljšanega biva-

nja s polnim delovnim časom
Poskusno delo traja 3 mesece, pričetek

dela 1. 9. 2003.
Kandidat za razpisano delovno mesto mo-

ra izpolnjevati pogoje iz Zakona o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.
l. RS, št. 12/96 in dalje).

Prošnje s kratkim življenjepisom in opi-
som dosedanjih delovnih izkušenj ter doka-
zili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo v
osmih dneh od objave razpisa.

Nepopolnih in prepozno poslanih prošenj
ne bomo obravnavali.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakon-
skem roku.

Osnovna šola Rogatec

Druge objave

Delni preklic

Št. 430-02-1/2003-28 Ob-102339
Komisija za vodenje in nadzor postopka

prodaje stvarnega premoženja v upravlja-
nju Ministrstva za obrambo RS, je na 26.
izredni seji dne 10. 9. 2003 sprejela sklep
o delnem preklicu Javne ponudbe objav-
ljene v Uradnem listu RS, št. 86-87/03 v
delu, ki se nanaša na odprodajo pod zapo-
redno št. 9, ki se glasi:

Enosobno stanovanje št. 1 vhod 3, v
prvem nadstropju, Rozmanova ulica 13A,
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Ilirska Bistrica (zasedeno), v skupni površi-
ni 37,03 m2. Izhodiščna cena je
3,538.000 SIT.

Ministrstvo za obrambo

Št. 842-00-2/2003-2 Ob-102024
Na podlagi 16. člena Uredbe o vsebini

in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.
l. RS, št. 3/02 in 17/02) Uprava RS za
zaščito in reševanje objavlja

začetek javne predstavitve načrta
zaščite in reševanja ob množičnem
pojavu kužnih bolezni pri živalih v

Republiki Sloveniji
Državni načrt zaščite in reševanja ob

množičnem pojavu kužnih bolezni v Repu-
bliki Sloveniji je objavljen na internetni stra-
ni: http://www.urszr.si/, na naslovu Načr-
ta zaščite in reševanja ob množičnem po-
javu kužnih bolezni pri živalih v RS.

V pisni obliki je načrt na vpogled v pro-
storih Uprave RS za zaščito in reševanje,
Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana, vsak de-
lavnik od 9. do 12. ure, v sobi številka 111,
in na sedežih izpostav URSZR (Ljubljana,
Maribor, Murska Sobota, Ptuj, Slovenj Gra-
dec, Celje, Novo mesto, Kranj, Postojna,
Koper, Nova Gorica, Trbovlje) od 9. do 12.
ure, 30 dni od te objave.

Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje

Ob-101927
Na podlagi sklepa stečajnega senata

Okrožnega sodišča v Celju, zadeva
St 26/2003 z dne 4. 9. 2003 nad stečaj-
nim dolžnikom Perbil Mojca s.p. – v steča-
ju, Elektromehanika-mehanika in gostin-
stvo “Gostišče Stari trg”, Stari trg 9/a,
3210 Slovenske Konjice, objavlja stečajni
upravitelj

zbiranje ponudb
(I. narok)

I. Predmet prodaje
1. Nepremičnine
Idealni delež, 1/2 zemljišča – parkiri-

šča, v izmeri 75 m2, na lokaciji Stari trg 9,
Slovenske Konjice, parc. št. 1626, zk. vl.
št. 1671, k.o. Slovenske Konjice.

Premoženje pod 1. točko, idealni delež
nepremičnine, se prodaja za izklicno ceno
272.250 SIT. Varščina znaša najmanj 10%
izklicne cene.

2. Premičnine
Osebni avto Renault R-4 GTL, letnik

1986, 25 KW, neregistriran;
Premoženje pod 2. točko, osebni av-

to, se prodaja za izklicno ceno 25.000
SIT. Varščina znaša najmanj 10% izklicne
cene.

Premoženje je ocenjeno kot celota s
cenitvenim poročilom z dne 20. 6. 2003
in bo prodano po načelu “videno – kuplje-
no”. Izklicne cene so v skladu s cenitveni-
mi poročili Zvoneta Jezernika, univ. dipl.
inž., stalnega sodnega cenilca in jih je mož-
no videti pri ogledu.

II. Pogoji prodaje
1. Premoženje se prodaja po posamez-

nih kompletih ali skupaj, prednost ima po-
nudnik, ki kupuje vse skupaj.

2. Premoženje se prodaja po sistemu
“videno-kupljeno”.

3. Premoženje bo prodano najugodnej-
šemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni
upravitelj pod nadzorom predsednika ste-
čajnega senata (154. člen ZPPSL).

4. Podpis pogodb in plačilo kupnine:
za premoženje mora kupec podpisati po-
godbo v roku 45 dni po prejemu poziva
stečajnega upravitelja za sklenitev pogod-
be, kupnino pa plačati v 15 dneh od skle-
nitve pogodbe.

5. Izklicne cene ne vsebujejo nobenih
davščin in prispevkov. Davščine in prispev-
ki se dodatno zaračunajo izbranemu ponu-
dniku, in sicer na osnovi Zakona o davku
na dodano vrednost (Uradni list RS, št.
89/98) in Zakona o davku na promet ne-
premičnin (Uradni list RS, št. 57/99). Vse
dajatve in stroške v zvezi z prenosom la-
stništva mora plačati kupec.

6. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v 4. točki, ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od sklenjene pogodbe ali
kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima stečajni upravitelj pravico odstopiti od
pogodbe, oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolni-
tev.

7. Premoženje preide v lastništvo kup-
ca šele takrat, ko je v celoti plačana kupni-
na. Kupec si mora sam pridobiti vsa potre-
bna soglasja oziroma odobritve in potrdila
za sklenitev pogodbe o nakupu nepremič-
nin v skladu z obstoječo zakonodajo.

8. Če kupec ne plača v roku celotne
kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od
nakupa, se mu vrne le tisti plačani del ku-
pnine, ki ostane po pokritju varščine od
dodatnih stroškov, nastalih zaradi kupče-
vega odstopa od pogodbe.

III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbi-
ranjem ponudb

1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem
ponudb lahko sodelujejo domače pravne
in fizične osebe ob pogoju, da ob ponudbi
vplačajo varščino v določeni višini izklicne
cene.

Sodelovati pa ne morejo tiste fizične
osebe, ki so določene v 153. členu prve-
ga, drugega in tretjega odstavka ZPPSL.

2. Pisna ponudba mora vsebovati na-
ziv kupca in njegov točen naslov, ponuje-
ni znesek, ponudbo pa mora podpisati od-
govorna oseba. Ponudniki morajo ponud-
bi priložiti: dokazilo o plačilu varščine po-
trjeno s strani banke, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe
pa kopijo sklepa o registraciji pravne ose-
be ter pooblastilo za zastopanje pravne
osebe.

3. Zakoniti predkupni upravičenci po
ZureP-1, ZON, ZKZ in SPZ lahko uveljav-
ljajo predkupno pravico v skladu z določili
149/3 člena ZPPSL ter 510. in 513. člena
Obligacijskega zakonika.

4. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisane in navedene po-
goje.

5. Ponudniki plačajo varščino na tran-
sakcijski račun stečajnega dolžnika, odprt
pri Banki Celje, št. 06376-0935012890,
s pripisom namena nakazila: varščina za
zbiranje ponudb.

6. Ponudniku, ki ni izbran za najugo-
dnejšega ponudnika, se varščina brez

obresti vrne v osmih dneh od izbire naju-
godnejšega ponudnika.

IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Rok za zbiranje ponudb je osem dni

po tej objavi.
2. O izbiri najugodnejšega ponudnika

bo odločeno v osmih dneh od poteka ro-
ka za zbiranje ponudb.

3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni v osmih dneh
od izbire.

4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogod-
be o prodaji z najugodnejšim ponudni-
kom, kolikor ponudnik ne izpolnjuje vseh
razpisanih pogojev ali kakor koli drugače
ne sme ali ne more skleniti kupoprodajne
pogodbe.

5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.

6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.

7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrož-
no sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000
Celje, s pripisom – Stečajni postopek
St 26/2003 – Ponudba za odkup – ne
odpiraj.

V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in

ogledom premoženja dobijo zainteresira-
ni ponudniki pri stečajnem upravitelju Kos
Tomažu, tel. 03/427-44-80 in GSM
041/652-185.

Dodatne informacije o premoženju in
ogled cenilnega zapisnika je mogoče do-
biti v Insolvenčni pisarni Celje, Ulica XIV.
divizije 14/III, vsak delovni dan od 10. do
14. ure, po predhodnem dogovoru s ste-
čajnim upraviteljem.

Stečajni upravitelj

Št. 839/9-2003-7 Ob-102180

Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, na
podlagi sklepa 12. seje občinskega sveta
z dne 23. 2. 2000 o prodaji nepremičnin
in 47. člena Uredbe o pridobivanju, raz-
polaganju in upravljanju s stvarnim pre-
moženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) objavlja

javno zbiranje ponudb

1. Prodajalec: Občina Vojnik, Keršova
8, 3212 Vojnik.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb:
prodaja se komunalno opremljena parce-
la v velikosti 678 m2 z nedograjeno stano-
vanjsko stavbo.

Kraj: Vojnik.
Vrsta nepremičnine: komunalno

opremljena parcela in nedokončana stav-
ba z neto koristno površino 144 m2.

Nepremičnina se odprodaja v celoti po
sistemu videno-kupljeno.

3. Izklicna cena: je 19,000.000 SIT.
Najmanjši znesek višanja je 200.000

SIT.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba

mora biti sklenjena v roku 20 delovnih dni
po opravljeni dražbi.

5. Način in rok plačila: najugodnejši
ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku
90 dni po podpisu pogodbe na podračun
pri UJP št. 01339-0100003082. Polože-
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na kavcija se všteje v kupnino. Plačilo ku-
pnine v navedenem roku je bistvena se-
stavina pravnega posla.

6. Višina kavcije: do roka oddaje po-
nudbe, morajo ponudniki položiti kavcijo
v višini 500.000 SIT, na podračun pri UJP
št. 01339-0100003082. Po opravljeni iz-
biri se ponudnikom, ki niso uspeli, kavcija
vrne v roku petnajst dni brez obresti.

7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodni telefonski najavi na tel. (Gre-
gorc) 03/780-06-28.

8. Način mesto in čas oddaje ponud-
be: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 9. 2003
do 14. ure, na naslov: Občina Vojnik, Ker-
šova 8, Vojnik. Ponudbo lahko predloži
fizična ali pravna oseba.

9. Mesto in čas javnega odpiranja po-
nudb: Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik
sejna soba, dne 24. 9. 2003 ob 14.30.

10. Ustavitev postopka: komisija lah-
ko, do sklenitve pogodbe postopek javne
dražbe ustavi.

Občina Vojnik

Št. 35102-21/2003-23040 Ob-101938
Republika Slovenija, Upravna enota

Domžale na podlagi četrtega odstavka
60. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. list
RS, št. 32/93 in 1/96) v postopku izdaje
gradbenega dovoljenja uvedenem na za-
htevo investitorja Količevo Karton, d.o.o.,
Papirniška 1, Domžale, objavlja

1. Upravna enota Domžale je investi-
torju Količevu Karton, d.o.o., Papirniška
1, Domžale, izdala gradbeno dovoljenje
št. 35102-21/2003-23040 z dne 9. 9.
2003 za gradnjo lesobrusilnice (preuredi-
tev objekta lepenke) in luščilnice (nado-
mestni objekt) s transportno potjo (mini-
malno 4,5m višine) na zemljišču parc. št.
147,155 in 170 k.o. Domžale.

2. V postopku izdaje gradbenega do-
voljenja je bilo izdano okoljevarstveno so-
glasje RS Ministrstva za okolje, prostor in
energijo, Agencija Republike Slovenije za
okolje, št. 35402-9/2003 z dne 2. 9.
2003 pod naslednjim pogojem:

– pri izvedbi posega in izvajanju dejav-
nosti mora investitor upoštevati omilitve-
ne ukrepe in druga priporočila, navedena
v Poročilu o vplivih na okolje za projekt
»rekonstrukcija linije priprave hlodovine za
proizvodnjo lesovine v Količevo Karton
d.o.o., Količevo«, ki ga je pod št.
LET-02379 v decembru 2002 izdelal
ZVD, Zavod za varstvo pri delu d.d., Bo-
horičeva 22a, 1102 Ljubljana;

– v postopku izdaje uporabnega dovo-
ljenja je potrebno določiti čas poskusne-
ga obratovanja, v času njegovega trajanja
pa je potrebno skladno s predpisi izvesti
meritve emisij pri odvajanju odpadnih vod
in meritev emisij hrupa ter v primeru če-
zmernih obremenitev okolja v času po-
skusnega obratovanja izvesti ustrezne
okoljevarstvene ukrepe.

3. Med javno predstavitvijo, obravnavo
in zaslišanjem ni bilo podanih mnenj in
pripomb v zvezi z vplivom načrtovanega
posega na okolje.

Upravna enota Domžale

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 2/05-09-21102-409/2002 Ob-101936

Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51.
člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (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 Šabić Asima, sedaj neznane-
ga prebivališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Šabić Asimu, roj. 3. 3. 1958, s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Ru-
sjanov trg 8, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne na-
stopi zakoniti zastopnik ali predstavnik ozi-
roma stranka sama ali njen pooblašče-
nec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena pose-
bna pritožba.

Št. 2/05-08-21102-51/2002-12 Ob-102085

Upravna enota Ljubljana na podlagi pr-
vega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem 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 dejan-
skega stalnega prebivališča Progar Tomi-
slava, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep

1. Za začasnega zastopnika stranki Pro-
gar Tomislavu, roj. 21. 12. 1953, s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Hla-
dilniška pot 28, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Upravna enota Ljubljana

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-7/2003-3 Ob-102089
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, Izpostava Center, z dnem 12. 9. 2003
sprejme v hrambo statut z nazivom Pravila
sindikata družbe Kompas turistično podje-
tje d.d. in ga vpiše v evidenco statutov sindi-
katov, pod zaporedno številko 290 za sindi-
kat z imenom: Sindikat družbe Kompas
d.d., in sedežem: Pražakova ulica 4, Ljub-
ljana.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 30724-1/2003-7 Ob-101933
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)

je z odločbo dne 5. 9. 2003 odločil, da
Dogovor o postavitvi in uporabi informacij-
skega sistema SISBON (DSISBON), ki so
ga decembra 2002 sklenili Združenje
bank Slovenije, Gospodarsko interesno
združenje, Ljubljana, Šubičeva 2, 1000
Ljubljana (Združenje bank Slovenije) ter
večina bank in hranilnic, njegovih članic,
kot pristopne članice pa lahko k njemu pri-
stopijo tudi druge kreditne in nekreditne
ustanove, ki s prebivalstvom sklepajo posle
z dejanskim ali potencialnim kreditnim rizi-
kom, ni sporazum iz prvega odstavka 5.
člena ZPOmK. Zahteva za podelitev posa-
mične izjeme v smislu določb 7. člena
ZPOmK, da Urad odloči, da je DSISBON v
skladu s tretjim odstavkom 5. člena in zato
ni prepovedan in ničen, se zavrne.

Dogovor vzpostavlja elektronski informa-
cijski sistem SISBON – slovenski informacij-
ski sistem bonitet, ki omogoča obdelavo ose-
bnih podatkov komitentov podpisnic in pristo-
pnih članic k DSISBON. Podpisnicam in pri-
stopnim članicam k DSISBON omogoča
medsebojno izmenjavo podatkov o njihovih
komitentih, ki se nanašajo na njihovo zadolže-
nost in korektnost izpolnjevanja pogodbenih
obveznosti do posameznih članic in drugih
kreditnih ustanov. Ureja tudi razmerja Združe-
nja bank Slovenije, njegovih članic in pristo-
pnih članic DSISBON v zvezi z obdelovanjem
omenjenih podatkov skladno z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov. DSISBON je bil
sklenjen z namenom izboljšanja kvalitete po-
stopka določanja kreditne sposobnosti komi-
tentov podpisnic in pristopnih članic k DSIS-
BON in zaradi preprečevanja zlorab, ki se
odrazijo v prezadolženosti kreditojemalcev.

Urad je ob predpostavki, da sprejetje in
izvajanje DSISBON s strani Združenja bank
Slovenije, njegovih članic in pristopnih čla-
nic k DSISBON ne bo neposredno urejalo
njihovega tržnega položaja in oviralo, pre-
prečevalo ali izkrivljalo konkurence v Repu-
bliki Sloveniji glede sklepanja bančnih in
drugih poslov s prebivalstvom z dejanskim
ali potencialnim kreditnim rizikom, izdal ne-
gativni izvid.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 024-6/03 Ob-102090
Statut sindikata delavcev Mercator-Go-

renjska, d.d./KS’90, Škofja Loka in zapi-
snik 2. seje sindikata delavcev Mercator-
Gorenjska, d.d./KS’90, Škofja Loka, z dne
29. 7. 2003 sta v hrambi pri Upravni enoti
Škofja Loka.

Statut in zapisnik sta vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zaporedno številko
80, z dne 11. 9. 2003.

Sindikatu delavcev Mercator-Gorenjska,
d.d./KS’90, Škofja Loka, Kidričeva cesta
54, je dodeljena matična številka Statistič-
nega urada Republike Slovenije –
1607855.
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Št. 3071-37/2003-8 Ob-101934
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je 8. 9. 2003
na podlagi priglasitve koncentracije izdal
odločbo, v kateri je skladno s tretjim od-
stavkom 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/1999; ZPOmK) odločil, da je koncen-
tracija družb Salonit Anhovo, gradbeni
materiali, d.d., Vojkova 1, Deskle (v na-
daljevanju: Salonit Anhovo) in Gradbe-
no podjetje Gradis Koper – v stečaju,
d.d., Obrtniška ulica 15, Koper (v nada-
ljevanju: Gradis Koper – v stečaju), skla-
dna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo
nasprotoval.

Koncentracija se je izvedla z nakupom
družbe Gradis Koper – v stečaju kot pravne
osebe z vsem njenim premoženjem s strani
družbe Salonit Anhovo, s čimer je slednja
pridobila možnost izvajanja neposrednega
nadzora nad družbo Gradis Koper – v ste-
čaju.

Na podlagi podatkov iz priglasitve, dru-
gih dostopnih podatkov ter iz značilnosti po-
nudbe in povpraševanja na trgu prodaje ce-
menta, apna, betonskih proizvodov in goto-
vih malt, ter trgu prodaje kamenih agrega-
tov in obdelanega kamna je Urad ugotovil,
da v zadevi priglašene koncentracije ni iz-
kazan resen sum o neskladnosti koncentra-
cije s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-101915
Ime medija: Vestnik in Radio Murski

val.
Izdajatelj: Podjetje za informiranje, Mur-

ska Sobota d.d., Arhitekta Novaka 13,
9000 Murska Sobota.

Lastniki z najmanj 5% kapitala: Geza Far-
kaš, Mladinska 6, 9231 Beltinci, Dragutin
Beloglavec, Cankarjeva 9, Rakičan, 9000
Murska Sobota in Družba pooblaščenka
IVR, d.o.o., Arhitekta Novaka 13, 9000
Murska Sobota.

Uprava izdajatelja: Irma Benko.
Člani nadzornega sveta: Dragutin Belo-

glavec, predsednik, Geza Farkaš, Ludvik
Kovač, Nataša Brulc Šifrar, Jože Graj in Ne-
venka Emri.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah

Št. 49/03 Ob-102188
V skladu s tretjim odstavkom 74. člena

Zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS,
št. 30/01) družba Mobitel, telekomunika-
cijske storitve, d.d., Vilharjeva 23, 1537
Ljubljana, objavlja

splošne pogoje
uporabe storitev digitalnega mobilnega
javnega telekomunikacijskega omrežja

družbe Mobitel, telekomunikacijske
storitve, d.d., Vilharjeva 23, 1537

Ljubljana (v nadaljevanju: “Mobitel”)
1. Opredelitev pojmov
Splošni pogoji poslovanja (v nadaljeva-

nju SPP) za uporabo storitev digitalnega mo-
bilnega javnega telekomunikacijskega
omrežja družbe Mobitel, telekomunikacijske
storitve, d.d. (v nadaljevanju Mobitel), so
splošni pogoji poslovanja Mobitela kot izva-
jalca storitev digitalnega omrežja v razmerju
do naročnikov in drugih uporabnikov teh
storitev.

»Digitalno omrežje Mobitela» je digitalno
telekomunikacijsko omrežje GSM 900,
DCS 1800 in UMTS/IMT-2000, ki omogo-
ča radijske telekomunikacijske povezave
med naročniki in uporabniki (v nadaljevanju
“naročniki”) radijske terminalske opreme
znotraj digitalnega omrežja družbe Mobitel
in z uporabniki drugih omrežij.

»Storitve digitalnega omrežja« so vzpo-
stavljanje govornih zvez in druge tehnične
in komercialne storitve, ki jih omogoča digi-
talno omrežje, ter jih nudi Mobitel svojim
naročnikom in uporabnikom v skladu s temi
splošnimi pogoji, pogoji uporabe posamez-
nih storitev, navodili za uporabo in sklenje-
nimi naročniškimi pogodbami (v nadaljeva-
nju: storitve).

»Kartica SIM « (SIM-Subscriber Identity
Modul in USIM-Universal Subscriber Iden-
tity Modul) je kartica z vpisano kodo, ki
omogoča priključitev na omrežje in identifi-
kacijo naročnika oziroma uporabnika omre-
žja. Kartica SIM omogoča varovanje naroč-
nika oziroma uporabnika z identifikacijsko
številko (kodo) PIN (Personal Identification
Number) in zaklepanje »priključka« v omre-
žju ob trikratnem napačnem vnosu PIN šte-
vilke. S pomočjo številke za odklepanje PUK
(Personal Unblocking Key) se lahko zakle-
panje razveljavi. Večkratni (desetkratni) na-
pačni vnos PUK številke povzroči uničenje
kartice. Izdaja nove kartice, ob vračilu uni-
čene, bremeni naročnika.

»Agencija za telekomunikacije radiodifu-
zijo in pošto Republike Slovenije (v nadalje-
vanju ATRP)« je neodvisni regulatorni organ,
ustanovljen na podlagi Zakona o telekomu-
nikacijah z namenom, da primarno v intere-
su uporabnikov zagotavlja pregledno in ne-
pristransko delovanje trga telekomunikacij.

»Stacionarno omrežje ali omrežje
PSTN/ISDN« je javno komutirano telefon-
sko omrežje s funkcijami ISDN, ki ga za
izvajanje javnih storitev govorne telefonije
upravljajo izvajalci fiksnih javnih telekomuni-
kacijskih storitev (v nadaljevanju: stacionar-
no omrežje).

»Gostovanje« (Roaming) je možnost upo-
rabe storitev omrežij drugih operaterjev, s
katerimi ima Mobitel sklenjene ustrezne po-
godbe za zagotavljaje storitev svojim naroč-
nikom in uporabnikom.

»Ponudnik vsebin in/ali storitev« (Con-
tent Provider) je pravna ali fizična oseba, s
katero Mobitel sklene ustrezno pogodbo za
dostop do določenih vsebin ali storitev.

»Cenik storitev digitalnega omrežja« do-
loča cene storitev Mobitela, ki jih Mobitel

opravlja za naročnika po naročniški pogod-
bi in za uporabnika (v nadaljevanju cenik
storitev).

»Naročnik« (Subscriber) je lahko vsaka
fizična ali pravna oseba, ki z Mobitelom ob
upoštevanju teh splošnih pogojev sklene na-
ročniško pogodbo kot končni uporabnik sto-
ritev digitalnega omrežja družbe Mobitel.

»Potrošnik« je v določilih teh splošnih
pogojev naročnik, ki je fizična oseba in upo-
rablja storitve za namene izven njegove po-
slovne ali pridobitne dejavnosti.

»Naročniška pogodba« (Subscribers
Contract) je pogodba med Mobitelom kot
operaterjem in naročnikom kot končnim
uporabnikom, s katero se sklene naročni-
ško razmerje za uporabo storitev digitalne-
ga omrežja. Njen sestavni del so SPP, ce-
nik, posebni pogoji uporabe posameznih
storitev, navodila za uporabo storitev in dru-
ge priloge v skladu z določili naročniške
pogodbe.

»Uporabnik storitev« (User – v nadalje-
vanju uporabnik) je fizična ali pravna oseba,
ki na podlagi naročniške pogodbe, na pod-
lagi pogodbe in po posebnem dogovoru z
naročnikom, ali kot predplačniški upora-
bnik, kot končni uporabnik uporablja stori-
tve Mobitela.

»Priključna taksa« je pristojbina, ki se
zaračuna naročniku za aktiviranje kartice
SIM.

»Priključitev na omrežje« pomeni aktivi-
ranje kartice SIM v primeru novega priključ-
ka ali v primeru ponovnega aktiviranja izklo-
pljene kartice SIM.

»Naročnina« je znesek, ki ga naročnik
plačuje praviloma mesečno za možnost
uporabe digitalnega omrežja.

»Obračunsko obdobje« je časovno ob-
dobje, v katerem je Mobitel za naročnika
oziroma uporabnika opravil storitve digital-
nega omrežja v skladu z naročniško pogod-
bo in jih za to obdobje vrednoti in zaračuna-
va naročnikom oziroma uporabnikom v skla-
du z veljavnim cenikom.

»Tuje fizične ali pravne osebe« so v skla-
du s temi splošnimi pogoji fizične osebe, ki
nimajo stalnega prebivališča v Republiki Slo-
veniji in pravne osebe, ki nimajo sedeža v
Republiki Sloveniji.

»Terminal« je prenosni telefonski aparat,
ki ga sme naročnik uporabljati v digitalnem
omrežju, če ustreza veljavnim predpisom v
RS.

»Vsebina« pomeni tekstovne, grafične,
glasovne, večpredstavne in druge informa-
cije (npr. digitalno fotografijo, video, grafi-
ke, glasba, računalniška programska opre-
ma,…), ki so dostopne kot storitve Mobitela
ali storitve ponudnikov vsebin.

»Osebna številka« (MSISDN) je telefon-
ska številka, ki jo naročniku dodeli v upora-
bo Mobitel. Osebna številka je last Mobite-
la.

2. Medsebojne pravice in obveznosti
Razmerje med Mobitelom in naročnikom

ureja poleg veljavne zakonodaje še naroč-
niška pogodba, katere sestavni del so tudi
SPP, posebni pogoji uporabe posameznih
storitev, navodila za uporabo in veljavni ce-
niki storitev, ki vsebujejo seznam veljavnih
cen storitev. SPP dopolnjujejo posebni do-
govori med pogodbenikoma v isti pogodbi
in praviloma zavezujejo tako kot ti. Če splo-
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šni pogoji in posebni dogovori niso usklaje-
ni, veljajo posebni dogovori.

SPP veljajo smiselno tudi za uporabni-
ke.

Pogoje delovanja digitalnega omrežja in
nudenja storitev določa Mobitel v skladu z
določili veljavne zakonodaje in dovoljenja
ATRP.

Komercialne in tehnične pogoje za pri-
ključitev končnih uporabnikov na omrežje
določa Mobitel v skladu z veljavnimi predpi-
si.

Določila teh splošnih pogojev veljajo za
uporabo storitev v omrežju GSM 900 in
1800 Mhz ter UMTS/IMT 2000 družbe Mo-
bitel in posredno za omrežja drugih opera-
terjev, s katerimi ima Mobitel sklenjene po-
godbe (roaming).

Pogoji delovanja ter uporaba storitev v
omrežjih pogodbenih operaterjev so pogo-
jeni z zakonodajo države, v kateri pogodbe-
ni operater deluje in s tehničnimi ter drugi-
mi pogoji, ki jih določa pogodbeni operater.

Mobitel bo nove storitve objavljal prek
svojih informacijskih portalov, v prodajno-in-
formativni literaturi ali na drug primeren na-
čin.

Mobitel lahko zaradi vključevanja novih
storitev in/ali opuščanja starih storitev spre-
meni nabor storitev. O spremembah stori-
tev bo Mobitel obveščal naročnike.

Mobitel bo cene storitev z njihovim opi-
som objavljal v cenikih Mobitela in na način,
določen v zakonu. V ceniku se določijo ce-
ne za: priključitev, mesečno naročnino, vse
vrste storitev, morebitni popusti ter cene za
posebne ciljne skupine.

Spremembe cen bo Mobitel objavljal na
predpisan način.

SPP in ceniki so objavljeni na vidnem
mestu na vsakem prodajnem mestu Mobi-
tela, pooblaščenem za sklepanje naročni-
ških razmerij in na spletni strani Mobitela,
tako da se ima vsak možnost seznaniti z
njihovo vsebino še pred sklenitvijo naročni-
ške pogodbe.

S podpisom naročniške pogodbe naroč-
nik potrjuje, da jo je ob njenem podpisu
prejel in je seznanjen z vsebino SPP ter da
soglaša s SPP kakor tudi s cenikom in opi-
som storitev in drugimi prilogami k naročni-
ški pogodbi in sprejema vse obveznosti iz
njihovega naslova.

Kartica SIM je last Mobitela. V digital-
nem omrežju družbe Mobitel je dovoljena
samo uporaba originalnih kartic SIM, ki jih
izda družba Mobitel.

3. Sklenitev naročniškega razmerja
Mobitel sprejema vloge za sklenitev na-

ročniškega razmerja na svojih prodajnih me-
stih in prek pooblaščenih posrednikov.

Mobitel bo najkasneje v treh delovnih
dneh po prejemu s strani naročnika podpi-
sane pogodbe za sklenitev naročniškega ra-
zmerja sklenil naročniško razmerje z vsako
zainteresirano fizično ali pravno osebo s
stalnim prebivališčem ali sedežem v Repu-
bliki Sloveniji (v nadaljevanju stranka), ki iz-
polnjuje naslednje pogoje:

Fizična oseba:
– da je polnoletna;
– da ima stalno prebivališče v Republiki

Sloveniji;
– da v vlogi za sklenitev naročniškega

razmerja navede vse zahtevane in točne po-

datke ter predloži dokumente, s katerimi se
identificira in hkrati dokazuje, da izpolnjuje
vse pogoje za sklenitev naročniškega ra-
zmerja (v nadaljevanju NR),

– da je plačilno sposobna ali da za nje-
no plačilno sposobnost jamči porok, ki je
državljan RS in se izkaže z redno zaposlitvi-
jo na območju Republike Slovenije (v tem
primeru se naročniško razmerje sklene za
čas veljavnosti poroštvene izjave);

– da nima neporavnanih zapadlih obvez-
nosti do Mobitela iz naslova predhodno
sklenjenih naročniških razmerij oziroma Mo-
bitel poplačila zapadlih obveznosti ni uve-
ljavljal po sodni poti (ta pogoj mora izpolnje-
vati tudi porok);

– da zoper osebo ni bila podana nazna-
nitev kaznivega dejanja v zvezi z uporabo
storitev družbe Mobitel.

Pravna oseba:
– da ima sedež v RS;
– da jamči za plačilo obveznosti s sred-

stvi na računu, prek katerega posluje, ali z
drugim premoženjem;

– da v vlogi za sklenitev naročniškega
razmerja navede vse zahtevane in točne po-
datke ter vlogi priloži listine, iz katerih je
razvidno, da je ustrezno registrirana, in listi-
ne, ki dokazujejo njeno plačilno sposobnost
(listine ne smejo biti starejše od treh mese-
cev);

– da je registrirana in/ali ima sedež ali
registrirano predstavništvo na območju RS;

– da nima neporavnanih zapadlih obvez-
nosti do Mobitela iz naslova predhodno
sklenjenih naročniških razmerij ali iz drugih
naslovov, oziroma da Mobitel poplačila za-
padlih obveznosti od njega ali njegovega
pravnega prednika ni uveljavljal po sodni
poti;

– da naročniško razmerje sklene zako-
niti zastopnik ali pooblaščenec z njegovim
pisnim pooblastilom.

Mobitel lahko pod posebnimi pogoji, ki
jih objavi na prodajnih mestih, sklene na-
ročniško razmerje tudi s fizičnimi in pravni-
mi osebami, ki nimajo stalnega prebivališča
ali sedeža v RS, pod pogojem, da fizične
osebe predložijo potrdilo pristojnega orga-
na o prijavi začasnega prebivališča v RS z
veljavnostjo še najmanj 6 mesecev po skle-
nitvi naročniškega razmerja in poroštveno
izjavo, pravne osebe pa potrdilo o odprtem
nerezidenčnem računu v RS in položenem
depozitu.

Stranka je dolžna pred sklenitvijo naroč-
niškega razmerja posredovati podatke in in-
formacije, navedene v naročniški pogodbi,
na podlagi katerih lahko Mobitel preveri nje-
no identiteto in boniteto.

Podatki, ki jih stranka navaja v naročni-
ški pogodbi morajo biti resnični in popolni.

Stranka je materialno odgovorna za po-
sredovanje napačnih in nepopolnih podatkov.

Naročniško razmerje nastane s sklenitvi-
jo naročniške pogodbe. Naročniška pogod-
ba se sklene v pisni obliki na predtiskanem
obrazcu, morebitni ustni dogovori in spre-
membe niso veljavni.

S podpisom naročniške pogodbe naroč-
nik soglaša s Splošnimi pogoji, cenikom sto-
ritev, posebnimi pogoji uporabe storitev in
navodili za uporabo storitev, ki so sestavni
del naročniške pogodbe in sprejema vse
obveznosti iz njihovega naslova.

Mobitel sklene z naročnikom eno naroč-
niško pogodbo za enega, lahko pa tudi za
več priključkov.

Ob prvi sklenitvi naročniškega razmerja
Mobitel s fizičnimi osebami praviloma skle-
ne najprej eno naročniško razmerje, kasne-
je pa še največ štiri naročniška razmerja.

Naročnik za čas trajanja naročniške po-
godbe prejme naročniško kartico SIM, ki je
last Mobitela.

Mobitel naročniku za čas trajanja naroč-
niške pogodbe dodeli osebno številko.

V skladu z veljavnim cenikom in tehnič-
nimi možnostmi si Mobitel prizadeva dodeli-
ti naročniku številko po njegovi izbiri.

Mobitel lahko zavrne zahtevo za skleni-
tev naročniškega razmerja ali prekine že
sklenjeno naročniško razmerje, če ugotovi,
da je naročnik ravnal v nasprotju z določili
teh splošnih pogojev, če je kršil naročniško
pogodbo ali veljavne predpise, zlasti pa v
naslednjih primerih:

– če naročnik posreduje nepopolne po-
datke, ki jih Mobitel zahteva ob sklenitvi na-
ročniškega razmerja, oziroma če ne posre-
duje dokumentov (kopij), iz katerih so ti po-
datki razvidni;

– če je Mobitel zaradi kršitve pogodbe-
nih obveznosti s strani naročnika že kdaj z
njim prekinil prejšnje naročniško razmerje;

– če obstaja dvom o verodostojnosti
identitete naročnika oziroma njegovi pravni
ali opravilni sposobnosti, o njegovi poslovni
dejavnosti ali pooblastilu, ali o njegovi pla-
čilni sposobnosti;

– če je zoper naročnika začet ali končan
postopek prisilne poravnave, stečaja, likvi-
dacije ali postopek izbrisa iz sodnega regis-
tra, ali katerikoli podoben postopek, iz ka-
terega izhaja, da ima naročnik težave v smi-
slu poslovanja in izpolnjevanja pogodbenih
obveznosti;

– če se ugotovi, da naročnik zlorablja ali
ima namen zlorabiti katero od storitev Mobi-
telove ponudbe, ali prikriva zlorabo ome-
njenih storitev s strani tretje osebe;

– če je naročnik uporabljal kartico SIM
za posredovanje telekomunikacijskega pro-
meta, ali za opravljanje dejavnosti, ki niso
dogovorjene z naročniško pogodbo;

– če je naročnik poneveril podatke z na-
menom, da prikrije dejstva, zaradi katerih
Mobitel ni dolžan skleniti naročniškega ra-
zmerja;

– če ima naročnik že sklenjeno največje
dovoljeno število naročniških razmerij;

– če se ugotovi, da bo storitve Mobitela
dejansko uporabljala tretja oseba, zoper ka-
tero obstajajo zgoraj navedeni razlogi zavr-
nitve zahteve za sklenitev naročniškega ra-
zmerja.

Kartico SIM lahko prevzame:
– fizična oseba (tudi s.p.) – osebno ali

njen pooblaščenec z notarsko overjenim po-
oblastilom;

– pravna oseba – zakoniti zastopnik ali
oseba, pooblaščena za zastopanje, ki svoj
status izkaže z javno listino ali pooblašče-
nec pravne osebe s pisnim pooblastilom
zakonitega zastopnika. Pisno pooblastilo
mora biti opremljeno s štampiljko pravne
osebe oziroma mora biti izdano na poslovni
listini pravne osebe.

Ob morebitni spremembi podatkov o na-
ročniku in/ali statusnih spremembah naroč-
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nika lahko Mobitel zahteva ponovno izpolni-
tev naročniškega obrazca in/ali sklenitev
novega naročniškega razmerja. To lahko po-
meni izdajo nove naročniške kartice ob isto-
časnem vračilu dosedanje. V takem prime-
ru naročnik praviloma lahko obdrži enako
osebno številko.

4. Zbiranje in varstvo osebnih podatkov
Podatki, ki se nanašajo na naročniško

razmerje, so poslovna skrivnost Mobitela.
Mobitel bo podatke v zvezi z naročni-

škim razmerjem zbiral, obdeloval in uporab-
ljal v skladu s predpisi o varovanju osebnih
podatkov in jih bo uporabljal le za sklepa-
nje, izvajanje, spreminjanje in prekinitev po-
godbe z naročnikom, zaračunavanje stori-
tev, pripravo in izdajanje imenikov naročni-
kov ter za potrebe analiz v družbi Mobitel.

Mobitel bo pridobljene podatke uporab-
ljal le za nemoteno izvajanje naročniškega
razmerja in za tržne analize, namenjene iz-
boljšanju ponudbe naročnikom in uporabni-
kom.

Mobitel zbira o naročnikih naslednje po-
datke:

– ime in priimek oziroma naziv za pravne
osebe,

– naslov naročnika,
– elektronski naslov (na željo naročni-

ka),
– telefonsko številko,
– akademski naslov pred imenom in po-

klic za imenom naročnika (na željo naročni-
ka),

– davčno in matično številko,
– druge informacije in podatke, navede-

ne v naročniški pogodbi, ki so potrebni za
sklenitev naročniškega razmerja, ter infor-
macije o računih, prek katerih posluje.

S posebnim pisnim soglasjem naročnika
lahko Mobitel izključno za potrebe analizira-
nja podatkov z namenom izboljšanja ponud-
be zbira tudi druge podatke o naročniku
(npr. demografske podatke, podatke o ve-
zanih naročniških razmerjih...).

Zaradi nemotenega izvajanja naročniške
pogodbe naročnik pooblašča Mobitel, da si
slednji sme z namenom nemotenega izvaja-
nja naročniške pogodbe kadarkoli in od ka-
teregakoli organa, institucije, delodajalca,
banke ali drugega upravljalca osebnih po-
datkov, pridobiti zahtevane podatke, z na-
menom preverjanja podatkov, navedenih v
pogodbi o sklenitvi naročniškega razmerja
oziroma za ugotavljanje njihovih sprememb.

5. Pogoji in postopek priključitve termi-
nalov na omrežje in tehnične značilnosti
vmesnikov

Za uporabo storitev v digitalnem omre-
žju Mobitela mora naročnik razpolagati z
ustrezno terminalsko opremo.

Mobitel bo na svoje digitalno omrežje
priključil le terminalsko opremo, certificira-
no, skladno z veljavnimi predpisi v Republi-
ki Sloveniji.

Naročnik je dolžan uporabljati terminal-
sko opremo v skladu z navodili proizvajalcev.

Naročnik mora imeti delovanje svoje ter-
minalske opreme pod stalnim nadzorom in
je odgovoren za vse posledice in škodo, ki
bi nastala zaradi zlorabe terminalske opre-
me v primeru nepooblaščene uporabe s
strani tretjih oseb.

Mobitel ima pravico od naročnika zahte-
vati podatke o terminalu, in sicer:

– ime proizvajalca terminala;
– model terminala;
– številko IMEI terminala;
– morebitne druge podatke o terminalu,

ki jih zahteva mednarodna zakonodaja ozi-
roma mednarodno združenje operaterjev
GSMA.

Da bi zagotovili varno uporabo storitev
digitalnega omrežja, lahko Mobitel posre-
duje podatke o posamezni kartici SIM in
posameznem terminalu tujim pogodbenim
operaterjem, članom mednarodnega zdru-
ženja operaterjev.

Zaradi prilagajanja digitalnega omrežja
in spreminjanja standardov digitalnega
omrežja na mednarodni ravni, naročnik pri-
staja na morebitno potrebno prilagoditev
njegovega terminala. Kolikor potrebna pri-
lagoditev ne bo opravljena, obstoji možnost,
da naročnik ne bo mogel uporabljati vseh
storitev digitalnega omrežja, oziroma jih bo
uporabljal omejeno.

V digitalnem omrežju Mobitela in v omre-
žjih pogodbenih operaterjev lahko Mobite-
lovi naročniki uporabljajo samo kartice SIM,
ki jih izda Mobitel.

Mobitel v svojem omrežju uporablja vme-
snike, ki so predpisani z mednarodno ve-
ljavnimi standardi.

6. Obseg storitev digitalnega omrežja
Mobitela in pogoji uporabe storitev

Mobitel omogoča svojim naročnikom da-
ljinske storitve (teleservices), nosilne storitve
(bearer services), dodatne storitve
(suplementary services) ter storitve z dodano
vrednostjo (value added services), zlasti pa:

– vzpostavljanje govornih zvez,
– prenos podatkov,
– prenos sporočil,
– razčlenjen račun (na zahtevo naročni-

ka),
– informacije o osebnih številkah naroč-

nikov,
– brezplačen dostop do številk 112 in

113,
– nove/dodatne storitve, ki se lahko

uporabljajo pod posebnimi pogoji, za kate-
re bo Mobitel objavil ustrezna navodila in
pogoje uporabe.

Seznam storitev in njihov opis sta se-
stavni del teh splošnih pogojev.

Vsak naročnik ima možnost uporabe sto-
ritev digitalnega omrežja Mobitela v skladu
z objavljenimi pogoji uporabe storitev, če
ima naročnik ustrezno opremo in je ta stori-
tev dovoljena, operater pa jo nudi in omo-
goča.

Nove storitve in storitve z dodano vre-
dnostjo lahko Mobitel naročnikom nudi v
skladu s temi splošnimi pogoji in posebnimi
pogoji za uporabo posamezne storitve.

O uvedbi in pogojih uporabe novih stori-
tev bo Mobitel naročnike predhodno obve-
stil.

Nove storitve in storitve z dodano vre-
dnostjo so lahko avtomatično vključene za
uporabo vsem naročnikom, vsak naročnik
pa ima skladno s tehničnimi pogoji in mož-
nostmi Mobitela možnost blokiranja posa-
mezne storitve ali skupine storitev.

Za nove storitve, ki se lahko uporabljajo
pod posebnimi pogoji, bo Mobitel pred nji-
hovo uvedbo pripravil in objavil ustrezna na-
vodila in pogoje uporabe ter opis teh stori-
tev.

Za kakovost storitev in vsebin, ki jih Mo-
bitel samo posreduje, so odgovorni ponu-
dniki teh storitev in vsebin.

Uporabnik je dolžan uporabljati storitve
in vsebine, ki jih Mobitel posreduje, skla-
dno z navodili Mobitela.

Uporabnik ne pridobi nobenih avtorskih
ali sorodnih pravic na vsebinah, ki jih upo-
rabnikom ponuja Mobitel ali njegovi pogod-
beni partnerji.

Mobitel v teh razmerjih nastopa kot po-
nudnik infrastrukture, za delovanje in izvaja-
nje storitev oziroma za same vsebine pa
jamči ponudnik storitev oziroma vsebin, ki
izdaja splošne pogoje uporabe storitev, ce-
nike, rešuje reklamacije in druge postopke
z uporabniki storitev/vsebin.

Mobitel ne odgovarja za morebitne krši-
tve avtorskih in podobnih pravic za storitve,
ki jih opravljajo zunanji izvajalci.

Mobitel ne odgovarja za škodo, ki jo utr-
pijo uporabniki zaradi ponudnikov vsebin/
storitev.

Mobitel omogoča storitve v okviru tehnič-
nih in tehnoloških možnosti.

Mobitel s pogodbenimi odnosi z drugimi
operaterji omogoča svojim naročnikom
vzpostavitev zvez in uporabo drugih storitev
tudi v omrežjih pogodbenih operaterjev.

Mobitelovi naročniki lahko uporabljajo
omrežja pogodbenih operaterjev po ceni-
ku, ki ga Mobitel določa za gostovanja.

Mobitel v omrežjih pogodbenih opera-
terjev ni odgovoren za nivo in kakovost nji-
hovih storitev ter za stroške ali morebitno
naročnikovo škodo v zvezi s temi storitvami.

Mobitelovi naročniki, ki gostujejo v
omrežjih pogodbenih operaterjev v tujini,
so bremenjeni za del vseh dohodnih kli-
cev, ne glede na to, iz katerega omrežja
doma ali v tujini klic izvira, in sicer za del
pogovora od Mobitelove centrale do tre-
nutne lokacije naročnika po veljavnem Mo-
bitelovem ceniku za mednarodne pogovo-
re ter za stroške, ki/če jih zaračunavajo
pogodbeni operaterji.

Varnost pogovorov v omrežjih pogodbe-
nih operaterjev v času vzpostavljene zveze
je odvisna od tehničnih zmožnosti in pogo-
jev pogodbenih operaterjev.

Mobitel bo naročniku nudil izbiro ose-
bne številke na podlagi tehničnih, komerci-
alnih in tehnoloških možnosti.

Mobitel bo omogočil naročniku spre-
membo osebne številke na podlagi veljav-
nega cenika.

Mobitel pri dostopanju naročnikov do
aplikacij na portalih zunanjih ponudnikov in-
ternetnih storitev ne odgovarja za varnost
podatkov, ki se izmenjujejo med strežniki
zaradi omogočanja dostopanja do zunanjih
aplikacij.

Mobitel ne prevzema odgovornosti v pri-
meru delnega ali popolnega izpada lastne-
ga digitalnega omrežja ali omrežij pogodbe-
nih operaterjev v primerih, ko je delni ali
popolni izpad posledica izvajanja nujnih
vzdrževalnih del ali pa je nastal zaradi višje
sile oziroma vzrokov, na katere Mobitel ne
more vplivati.

V primeru, da naročnik dodatnih brez-
plačnih storitev digitalnega omrežja oziro-
ma posamezne dodatne brezplačne stori-
tve ne uporablja neprekinjeno več kot tri
mesece, lahko Mobitel zaradi tehnoloških
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potreb uporabo te storitve naročniku zača-
sno blokira.

Mobitel ima na podlagi tehničnih in te-
hnoloških zahtev, naročniku pravico spre-
meniti osebno številko. O spremembi mora
naročnika predhodno obvestiti.

Mobitel sme prekiniti zagotavljanje stori-
tev, če zaradi napake ali okvare, naravne ali
druge nesreče ali iz podobnih vzrokov te
storitve tehnično ni mogoče zagotavljati. O
tem mora Mobitel nemudoma obvestiti upo-
rabnike in Agencijo. Prekinitev sme trajati
najkrajši možni čas, ki je potreben za od-
pravo napake.

Mobitel sme prekiniti zagotavljanje stori-
tev tudi, če je to potrebno zaradi vzdrževal-
nih del, širitve omrežja ali podobnih del na
omrežju. O tem mora Mobitel obvestiti
Agencijo in objaviti informacijo v sredstvih
javnega obveščanja. Prekinitev mora trajati
najkrajši možni čas, ki je potreben za izved-
bo del.

7. Račun za opravljene storitve
Mobitel bo praviloma 1-krat mesečno na-

ročniku izstavljal račun za naročnino, oprav-
ljene storitve digitalnega omrežja Mobitel in
prispele obveznosti za opravljene storitve v
omrežjih pogodbenih operaterjev.

Naročnina se obračuna na naslednji na-
čin:

– naročnina se plačuje za tekoče obra-
čunsko obdobje,

– na prvem redno izstavljenem računu
se naročnina obračuna v skupnem znesku
z redno mesečno naročnino tudi za del na-
ročnine iz prejšnjega obračunskega obdob-
ja, v katerem je bila aktivirana kartica SIM.
Ta del naročnine se obračuna od dneva
vklopa do zadnjega dne obračunskega ob-
dobja.

Naročnina se lahko obračuna tudi za
čas, ko je kartica SIM začasno izklopljena
iz omrežja.

Osnovne in druge (dodatne) storitve se
obračunajo za preteklo obračunsko obdobje.

Storitve pogodbenih operaterjev se
obračunajo v rokih, pogojih in v delu, ki jih
Mobitel prejme od pogodbenih operaterjev
do vključno dneva obračuna, kar pomeni,
da je storitev pogodbenega operaterja de-
loma ali v celoti lahko zaračunana tudi izven
obračunskega obdobja Mobitela.

Mobitel bo račun izstavil zbirno po sku-
pinah storitev.

V primeru, ko naročnik sklene več na-
ročniških razmerij, bo Mobitel za vsa naroč-
niška razmerja izstavil zbirni račun in priložil
specifikacijo po posameznih storitvah za
vsako naročniško razmerje posebej.

Na pisno zahtevo naročnika bo Mobitel
naročniku pisno ali v elektronski obliki spo-
ročil podatke o opravljenih storitvah iz na-
ročniške kartice (razčlenjen račun), vendar
največ za zadnje tri izstavljene račune. Za
storitve, opravljene v tujini prek omrežij tujih
operaterjev, Mobitel omogoča le izpis tistih
podatkov, ki jih prejme od tujih operaterjev.
Specifikacija bo tako podrobna, da bo omo-
gočala preverjanje izdanega računa.

Naročnik plača stroške za opravljeno
specifikacijo skladno z veljavnim cenikom
Mobitela, podatke pa se posreduje v pisni
obliki izključno naročniku.

Zahteva za specifikacijo ne zadrži plači-
la računa.

Posredovanje podatkov o opravljenih
storitvah v tujih omrežjih je predmet tuje
zakonodaje, zato Mobitel ne zagotavlja nad-
zora nad njihovo uporabo oziroma distribu-
cijo.

8. Dolžnost plačila
Če naročnik v 15 dneh po zaključku

obračunskega obdobja (koledarski mesec,
če Mobitel ne objavi drugače), ne prejme
računa, je o tem dolžan obvestiti Mobitel.
Kolikor tega ne stori, se šteje, da je račun
prejel 15. dan v mesecu za pretekli mesec.

Naročnik je dolžan vse svoje obveznosti
poravnati v roku računa.

Naročnik je dolžan poravnati tudi vse
stroške, ki so nastali zaradi nepooblaščene
rabe naročniške kartice.

V primeru uničenja, izgube ali druge od-
tujitve kartice SIM je naročnik dolžan po-
ravnati tudi stroške za tiste storitve, ki so
bile opravljene do dejanske preprečitve
uporabe kartice SIM, vendar do največ 24
ur od trenutka, ko je Mobitel prejel naročni-
kovo obvestilo.

Naročnik je Mobitelu dolžan poravnati
vse stroške opominjevalnega postopka in
postopka izterjave njegovih zapadlih obvez-
nosti.

9.Ugovor zoper račun
Naročnik ima pravico do pisnega ugovo-

ra zoper vsak račun, ki je izstavljen s strani
Mobitela, v roku 15 dni od datuma prejema
računa, in sicer pisno s priporočeno pošto,
poslano službi, pristojni za reklamacije.

Mobitel bo na vsak pisni ugovor naročni-
ka pisno odgovoril v roku 8 dni. Ugovor
zoper izstavljeni račun ne zadrži dolžnosti
plačila po tem računu, v roku, kot je nave-
den na računu. O ugovoru naročnika zoper
izstavljeni račun odloči služba, pristojna za
reklamacije. Mobitel do rešitve reklamacije
naročniku, ki je podal ugovor, ob pogojih iz
5. točke tega poglavja ne bo prenehal za-
gotavljati storitev.

V primeru, da je ugovor naročnika ute-
meljen, bo Mobitel naročniku izplačal razli-
ko preveč plačanega zneska. To izplačilo
se praviloma opravi tako, da Mobitel prizna-
ni znesek naročniku prizna kot dobropis na
njegovem dolžniškem računu, ki se upošte-
va ob naslednjem plačilu.

V primeru, da Mobitel ne ugodi naročni-
kovemu ugovoru ali o njem ne odloči v 15
dneh po njegovem prejemu, lahko naročnik
vloži pritožbo na Agencijo.

Mobitel se zavezuje, da v primeru vloži-
tve ugovora ali pritožbe ne bo izklopil na-
ročnika iz omrežja oziroma mu prenehal za-
gotavljati storitve, če je naročnik v roku po-
ravnal nesporni del računa ali del terjatev iz
spornega računa v višini povprečnega ne-
spornega zneska plačil za iste storitve zad-
njih treh obračunskih obdobij pred izdajo
spornega računa.

V primeru neupravičenega ugovora zo-
per račun lahko Mobitel stroške postopka z
ugovorom zaračuna naročniku po veljavnem
ceniku Mobitela.

10. Postopek z neplačniki
Naročnik je dolžan poskrbeti za natan-

čno izvedbo plačila z navedbo potrebnih
podatkov.

Če naročnik ne poravna zapadlih obvez-
nosti, mu Mobitel pošlje pisni opomin, v
katerem ga pozove, da zapadle obveznosti

poravna najkasneje v roku, ki je naveden na
opominu.

Mobitel lahko pošlje še en opomin v obli-
ki kratkega sporočila (SMS).

Če naročnik svojih zapadlih obveznosti
ne poravna, bodo vse njegove naročniške
številke izklopljene iz omrežja.

V primeru zamude s plačilom je naroč-
nik, ki je potrošnik, dolžan poleg glavnice
poravnati tudi najvišje z zakonom predpisa-
ne zamudne obresti. Ostali naročniki pa so
v primeru zamude s plačilom dolžni poleg
glavnice poravnati tudi zamudne obresti v
višini obresti predpisanih za zamudo pri pla-
čilu, povečanih za petdeset odstotkov.

Mobitel tekoče spremlja naročnikove
stroške, nastale pri uporabi storitev. Če pro-
met v tekočem obračunskem obdobju pre-
seže povprečno mesečno porabo naročni-
ka ali če obstaja sum, da naročnik zapadlih
obveznosti ne bo mogel poravnati, lahko
Mobitel naročnika na to opozori in zahteva
takojšnje plačilo za vse opravljene storitve.
Naročnik je dolžan plačilo izvršiti v roku 24
ur. O izvršenem plačilu mora obvestiti Mo-
bitel.

Do plačila naročnik ne sme nadaljevati s
porabo. Če naročnik s porabo vseeno na-
daljuje, lahko Mobitel začasno – do preje-
ma plačila, prepreči nadaljnjo uporabo sto-
ritev. Prejeto plačilo se upošteva pri nasled-
njem izstavljenem računu.

Če naročnik ne izpolni zahteve po plači-
lu ali nadaljuje s porabo kljub prepovedi iz
predhodne alinee, lahko Mobitel začasno,
do izpolnitve zahtev, izklopi iz omrežja vse
naročnikove številke.

11. Pogoji za izklop iz omrežja
Mobitel lahko zaradi varovanja naročni-

kovih interesov in preprečevanja zlorab za-
časno prepreči dostop do nekaterih ali do
vseh storitev mobilnega omrežja naročniko-
ve kartice SIM v primeru zaznane možnosti
zlorabe ali če z naročnikom ne more vzpo-
staviti stika.

Mobitel lahko prepreči uporabo nekate-
rih ali vseh storitev v lastnem digitalnem
omrežju in v omrežjih pogodbenih operater-
jev, če Mobitel ali tuji operater ugotovi, da
se kartica SIM uporablja v terminalu, ki je
ukraden, zlorabljen, ima spremenjen IMEI
ali je odtujen na protipravni način.

Mobitel lahko prepreči dostop do neka-
terih ali vseh storitev mobilnega omrežja,
če naročnik uporablja kartico SIM za na-
men, ki ni v skladu s temi splošnimi pogoji
in naročniško pogodbo.

Mobitel lahko prepreči dostop do neka-
terih ali vseh storitev mobilnega omrežja,
če Mobitel ugotovi, da naročnik moti funkci-
onalnost omrežja.

V primeru uničenja, izgube ali kraje kar-
tice SIM je naročnik dolžan o tem nemudo-
ma obvestiti Mobitel, v primeru kraje pa tudi
policijsko postajo. Sporočilo je lahko ustno
ali pisno. Če je sporočilo ustno, je naročnik
dolžan evidentirati datum, čas sporočila in
ime osebe, kateri je posredoval sporočilo.
Ustno posredovano sporočilo je naročnik
dolžan z vsemi podatki nemudoma oziroma
najkasneje v roku 24 ur pisno potrditi, sicer
velja, da ustnega sporočila ni bilo.

V primeru prijave uničenja, izgube ali kra-
je kartice SIM, bo Mobitel onemogočil upo-
rabo kartice SIM. Mobitel bo to storil najka-
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sneje v 24 urah po prejetem obvestilu na-
ročnika. Morebitni stroški opravljenih stori-
tev v času do dejanskega izklopa bremenijo
naročnika.

V primeru uničenja, izgube ali kraje kar-
tice SIM bo Mobitel le na podlagi pisne
zahteve naročnika in po veljavnem ceniku
izdal novo kartico SIM z isto ali drugo ose-
bno številko.

Mobitel bo onemogočil dostop do stori-
tev, če naročnik zahteva prenehanje naroč-
niškega razmerja. Šteje se, da bo kartica
SIM onemogočena od trenutka, ko jo bo
Mobitel blokiral ali od trenutka, ko bo vrnje-
na Mobitelu.

12.Prenehanje naročniškega razmerja
Naročnik lahko kadarkoli pisno odpove

naročniško razmerje, pri čemer odpoved
učinkuje zadnji dan koledarskega meseca,
v katerem je podal odpoved. Če želi naroč-
nik daljši odpovedni rok, mora to izrecno
navesti v pisni odpovedi, v tem primeru na-
ročniško razmerje preneha z iztekom odpo-
vednega roka, ki ga je določil naročnik. Od-
povedni rok začne teči naslednji dan po
tem, ko Mobitel prejme pisno odpoved. Na-
ročnik mora v primeru prenehanja naročni-
škega razmerja Mobitelu poravnati vse ob-
veznosti, nastale do dneva prenehanja na-
ročniškega razmerja.

Naročnik je dolžan Mobitelu takoj spo-
ročiti vsako spremembo prebivališča, zapo-
slitve, spremembo v zvezi z računi, prek
katerih posluje, in spremembo drugih po-
datkov in pogojev, ki so vplivali na odločitev
za sklenitev naročniškega razmerja.

Če naročnik spremembe podatkov ne
sporoči, lahko Mobitel odpove naročniško
razmerje.

Vse finančne posledice, nastale zaradi
nepravočasnega javljanja sprememb, bre-
menijo naročnika.

Na zahtevo Mobitela je naročnik dolžan
takoj vrniti kartico SIM.

Mobitel lahko pisno odpove naročniško
razmerje, če ugotovi, da naročnik krši dolo-
čila teh splošnih pogojev, naročniške po-
godbe ali določila veljavnih predpisov.

Naročniško razmerje preneha s smrtjo
naročnika ali če je kartica SIM izklopljena iz
omrežja zaradi neporavnanih zapadlih ob-
veznosti neprekinjeno več kot 6 mesecev.

13. Skrb za naročnika
Mobitel zagotavlja neprekinjeno delova-

nje služb, ki so pristojne:
– za stike z naročniki (Center za pomoč

naročnikom),
– za posredovanje objavljenih osebnih

številk,
– za prijavo napak.
Mobitel zagotavlja brezplačne klice iz la-

stnega omrežja na številki 112, 113 in AMZS
(1987) ter Mobitelove številke za stike z na-
ročniki in prijavo napak. Mobitel zagotavlja
tudi brezplačno pošiljanje faksimilnih spo-
ročil iz lastnega omrežja v Center za pomoč
naročnikom.

Mobitel zagotavlja brezplačne klice na šte-
vilki 112 in 113 ob vstavljeni SIM kartici, na
številko 112 pa tudi, če je kartica blokirana.

Mobitel bo najmanj enkrat letno poskr-
bel za objavo informacij, ki vsebujejo podat-
ke o naročnikih/uporabnikih, ki so naročili
objavo, in sicer v knjižni obliki ali v elektron-
skih medijih.

Mobitel bo ime/naziv naročnika/upora-
bnika in njegov naslov objavil v telefonskem
imeniku le s soglasjem naročnika/upora-
bnika in posredoval podatke drugim institu-
cijam le za sestavo in tisk telefonskih imeni-
kov ter posredovanje informacij o naročni-
ku/uporabniku.

Mobitel bo v primeru zlonamernih klicev
ali kratkih sporočil (SMS) na podlagi pisne
prijave naročnika in v okviru tehničnih mož-
nosti omogočil sledenje klicem oziroma
SMS-om s ciljem odkrivanja klicočega, pov-
zročitelja zlonamernih ali škodljivih klicev.

Mobitel lahko v primeru povzročanja zlo-
namernih ali škodljivih klicev v okviru te-
hničnih možnosti ugotavlja identiteto klico-
čega brez privolitve klicočega in lahko za-
časno prepreči izločitev prikaza klicočega.

Pri storitvi preusmerjanja klicev je naroč-
nik odgovoren, da preusmeri klice od svoje
osebne številke le na svoj telefonski nabi-
ralnik ali na osebno številko naročnika, ki
se strinja s tem.

Naročnik/uporabnik je dolžan skrbno va-
rovati kartico SIM, uničenje, izgubo ali od-
tujitev kartice SIM takoj sporočiti Mobitelu,
skrbno varovati številko PIN, ki jo mora ime-
ti shranjeno ločeno od kartice SIM.

Naročnik/uporabnik je dolžan zavarovati
kartico SIM pred škodljivimi vplivi (statična
elektrika, kemična razredčila in agresivne
snovi, neposredni sončni žarki) ali nepri-
merno rabo (mehanske poškodbe ipd.) in
obvestiti Mobitel o morebitnih pomanjkljivo-
stih ali poškodbah kartice SIM.

14. Kakovost storitev, vzdrževanje in na-
domestilo za neustrezne storitve

Mobitel zagotavlja 98,5% pokritost pre-
bivalstva in 82,9% pokritost terena s stori-
tvami GSM. Omrežje kot celota nima več
kot 5% prometnih izgub (blokad) v glavni
prometni uri. Mobitel ob normalnih pogojih
v okviru pozitivne zakonodaje zagotavlja sto-
ritve 24 ur na dan in 7 dni v tednu.

Vzdrževanja sistema mobilnih telekomu-
nikacij zajema:

– odpravljanje napak,
– periodične meritve na baznih posta-

jah,
– periodično diagnostiko vgrajeno v vse

elemente sistema,
– druge postopke, predpisane z navodili

proizvajalca,
– stalno preverjanje s samodetekcijo na-

pak, vgrajeno v opremo,
– meritve delovanja sistema na terenu,
– stalne analize delovanja sistema na

podlagi statističnih podatkov iz elementov
sistema,

– analizo zmogljivosti in kakovosti delo-
vanja,

– nastavljanje in konfiguriranje,
– zagotavljanje računalniških komunika-

cij,
– vzdrževalno dežurno službo, ki deluje

7 dni v tednu in 24 ur na dan,
– ekipo specialistov za posamezne ele-

mente omrežja, ki so izven rednega delov-
nega časa v pripravljenost na domu,

– dežurno službo dobavitelja opreme.
Postopek prijave napak na omrežju:
Naročniki/uporabniki napake prijavljajo

Centru za pomoč naročnikom, ki deluje 24
ur na dan in 7 dni v tednu. Klici so brez-
plačni.

Mobitel zagotavlja raven kakovosti stori-
tev v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
ki urejajo storitve.

Kolikor Mobitel ne zagotovi ravni stori-
tve, določene v prejšnjem odstavku, je na-
ročnik na zahtevo upravičen zahtevati po-
vračilo nastale škode v skladu z določili na-
ročniške pogodbe.

Pritožbo naročnika, v kateri naročnik za-
trjuje, da raven kakovosti ne ustreza, se vlo-
ži po postopku, kot je določen v poglavju
Reševanje sporov oziroma ugovorov upora-
bnikov zoper odločitev ali ravnanje Mobite-
la.

Obrazložen pisni zahtevek za nadome-
stilo zaradi neustreznih storitev se naslovi
na službo, pristojno za reševanje reklama-
cij.

V pogodbi o sklenitvi naročniškega ra-
zmerja je naveden najvišji znesek nadome-
stila, ki ga lahko družba Mobitel izplača na-
ročniku zaradi neustreznih storitev.

Mobitel ne odgovarja za povzročeno ško-
do in nastale stroške naročniku, če motnje
pri naročnikovi uporabi storitev brez svoje
krivde ni mogel preprečiti ali odpraviti in se
jim tudi ne izogniti.

Mobitel ne odgovarja za škodo, ki nasta-
ne iz neprimerne, nepravilne ali neustrezne
uporabe mobilnega telefona ali opreme s
strani naročnika.

V vsakem primeru nastopa obveznosti
Mobitela za plačilo nadomestila zaradi ne-
ustrezne kakovosti storitev, je višina nado-
mestila največ v višini nadomestila, navede-
nega v naročniški pogodbi.

15. Reševanje sporov oziroma ugovorov
uporabnikov zoper odločitev ali ravnanje
Mobitela

Uporabnik ima pravico do ugovora zo-
per odločitev ali ravnanje Mobitela, v zvezi z
dostopom do storitev ali izvajanjem storitev,
v roku 15 dni od dneva, ko je izvedel za
izpodbijano odločitev ali ravnanje Mobitela.
Ugovor se vloži s priporočeno pošiljko, na-
slovljeno na službo reklamacij, ki tudi odlo-
ča o ugovoru uporabnika.

Mobitel bo na ugovor odgovoril v sed-
mih dneh. Če Mobitel ugovoru ne ugodi ali
na ugovor ne odgovori v sedmih dneh, sme
vlagatelj ugovora vložiti pritožbo na Agenci-
jo.

16. Splošna priporočila naročniku
Kartico SIM skrbno varujte in jo imejte

vedno pod vašim neposrednim nadzorom.
Ne puščajte vklopljenega terminala brez

nadzora.
Ne vtipkavajte številke PIN na mestih in

na način, da nepooblaščena oseba vidi va-
šo številko PIN.

Pred uporabo storitve omrežja “preu-
smeritev” zagotovite, da ne boste preusme-
rili klicev na priključek, ki je že uveljavil sto-
ritev preusmeritve.

Uporabljajte terminal v skladu z navodili
proizvajalca.

Ne uporabljajte terminala v letalih, bolni-
šnicah in drugih mestih, kjer bi delovanje
terminala lahko motilo druge naprave oziro-
ma kjer je tako označeno.

Pri uporabi terminala v vozilu je obvezna
uporaba naprav, ki omogočajo prostoročno
telefoniranje.

Uporabljajte terminal na način, ki ne mo-
ti okolice.
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17. Dolžnost obveščanja
Naročnik mora najkasneje v petih dneh

pisno obvestiti Mobitel o spremembah po-
datkov, ki so pomembni za sklenitev na-
ročniškega razmerja, med drugim zlasti o
spremembi osebnega imena, firme, oz-
načb, pod katerimi je voden v poslovnih
dokumentih, o spremembi naslova, sede-
ža, zaposlitve, o spremembi računa, prek
katerega posluje, o registrski številki druž-
be.

Naročnik je dolžan predložiti dokumen-
te, iz katerih so razvidni novi podatki, ki jih
navaja.

Če naročnik spremembe podatkov ne
sporoči Mobitelu, se računi in druga spo-
ročila, poslana naročniku na naslov, ki ga
je navedel ob sklenitvi naročniškega ra-
zmerja, štejejo za sprejeta.

18. Končne določbe
Splošni pogoji uporabe storitev digital-

nega omrežja družbe Mobitel imajo značaj
pogodbe in so sestavni del naročniške po-
godbe.

Mobitel lahko v skladu z veljavno zako-
nodajo in svojo poslovno politiko spremi-
nja splošne pogoje uporabe storitev digi-
talnega omrežja, s čimer mora predhodno
seznaniti naročnika.

Če naročnik obdrži kartico SIM tudi po
tem, ko je bil obveščen o spremembah
splošnih pogojev, se šteje, da s spreme-
njenimi splošnimi pogoji soglaša. Naroč-
nik, ki po spremenjenih splošnih pogojih
ne želi več uporabljati storitev digitalnega
omrežja družbe Mobitel, je dolžan v 15
dneh od obvestila o spremembi vrniti karti-
co SIM Mobitelu.

Naročnik odgovarja za stroške, ki bi na-
stali z uporabo kartice SIM od dne, ko
naročnik odpove naročniško razmerje do
dne, ko kartico SIM prejme Mobitel.

Splošni pogoji pričnejo za storitve GSM
900 in DCS 1800 veljati 1. 10. 2003, za
storitve UMTS/IMT-2000 pa z dnem pri-
četka komercialne ponudbe teh storitev.

Z uveljavitvijo teh splošnih pogojev pre-
nehajo veljati Splošni pogoji uporabe stori-
tev GSM omrežja družbe Mobitel z dne
11. 6. 1998.

Mobitel, d. d.

K tem splošnim pogojem je na podlagi
četrtega odstavka 74. člena Zakona o tele-
komunikacijah za storitveni segment GSM
900 in DCS 1800 dne 12. 6. 2003 izdala
soglasje Agencija za telekomunikacije, radi-
odifuzijo in pošto Republike Slovenije.

Objave
gospodarskih družb

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-101946
Hoteli Piran, Turizem in storitve d.d., Ki-

dričevo nabrežje 4, 6330 Piran, objavlja
sklep o povečanju osnovnega kapitala z de-

narnimi vložki in povabilo delničarjem k vpi-
su delnic na podlagi navedenega sklepa:

Uprava Hoteli Piran d.d., Kidričevo na-
brežje 4, 6330 Piran, obvešča delničarje,
da je bil dne 5. 9. 2003 v sodni register
vpisan sklep o povečanju osnovnega kapi-
tala z denarnimi vložki, ki ga je sprejela
skupščina družbe na 5. seji dne 25. 7.
2003.

Sprejeti sklep ima naslednjo vsebino:
a) Osnovni kapital družbe v višini

664,080.000 SIT se poveča za največ
308,000.000 SIT na skupno največ
972,080.000 SIT, z izdajo največ 308.000
novih navadnih prosto prenosljivih delnic, ki
se glasijo na prinosnika, z nominalno vre-
dnostjo 1.000 SIT vsaka in po emisijski vre-
dnosti delnice 1.300 SIT vsaka.

b) Dosedanji delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju
z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu druž-
be. Upravičenci do prednostne pravice bo-
do vsi delničarji, v korist katerih bodo delni-
ce vpisane pri KDD na prvi dan, ko začne
teči rok za vpis novih delnic, ki ga določi
uprava v pozivu delničarjem do vpisa in vpla-
čila delnic.

c) Nove delnice se vplačujejo v denarju.
d) Natančnejše določbe o izdaji delnic:
Firma in sedež izdajatelja: Hoteli Piran,

turizem in storitve d.d., Piran.
Sedež izdajatelja: Piran, Kidričevo na-

brežje 4.
Vrsta in razred delnic: navadne, prosto

prenosljive delnice, ki se glasijo na prino-
snika. Vsaka delnica daje njenemu imetniku
pravice, določene s tem sklepom skupšči-
ne in statutom družbe.

Lastnosti delnic:
– vse delnice so enakopravne in ne da-

jejo imetnikom različnih pravic,
– lastnikom dajejo pravico do udeležbe

pri upravljanju družbe v skladu s statutom in
veljavnimi predpisi,

– lastnikom dajejo pravico do udeležbe
na dobičku (dividenda),

– lastnikom dajejo pravico do sorazmer-
nega dela preostalega premoženja po likvi-
daciji ali stečaju družbe,

– lastnikom dajejo druge pravice, ki so
določene v statutu ali z veljavnimi predpisi.

e) Skupna nominalna vrednost izdaje no-
vih delnic je 308,000.000 SIT.

f) Emisijska vrednost celotne izdaje no-
vih delnic ni enaka nominalni vrednosti iz-
daje novih delnic in znaša 400,400.000
SIT.

g) Nominalna vrednost ene nove delnice
je 1.000 SIT, emisijska vrednost ene nove
delnice je 1.300 SIT.

h) Odstotek novo izdanih delnic, v pri-
meru vpisa in vplačila celotne emisije novo
izdanih delnic, znaša 31,68% osnovnega
kapitala.

i) Minimalno število delnic, ki morajo biti
vpisane in vplačane, da se šteje, da je izda-
ja novih delnic uspela, znaša 154.000 del-
nic, minimalna nominalna vrednost nove iz-
daje delnic 154,000.000 SIT in minimalna
emisijska vrednost nove izdaje delnic
200,200.000 SIT.

j) Izplačila dividende: dividende na nove
delnice se izplačujejo pod pogoji in na na-
čin, določen s tem sklepom, statutom dru-
žbe in sklepom skupščine o delitvi dobička.

Novo izdane delnice so upravičene do iz-
plačila dividend tudi iz dobička, ki ga druž-
ba ustvari v poslovnem letu 2003.

k) Rok vpisa novih delnic: nove delnice
se vpisujejo v roku 30 dni, ki začne teči z
dnem, ki ga določi uprava v pozivu delni-
čarjem do vpisa in vplačila novih delnic.

l) Način vpisa novih delnic: nove delnice
se vpisujejo s pisno izjavo (vpisnim potrdi-
lom) na sedežu družbe ali po pošti.

m) Način vplačila novih delnic: nove del-
nice se vplačajo v celoti v denarju na tran-
sakcijski račun družbe v roku 14 dni od
izteka roka za vpis delnic.

n) Način oziroma oblika izdaje novih del-
nic: delnice se izdajo v nematerializirani obli-
ki, na način in po postopku, kot ga določa
ZNVP.

o) Rok za vrnitev plačil v primeru neizda-
je delnic: šest mesecev od izteka roka za
vplačilo delnic.

p) Objava izdaje novih delnic: izdaja no-
vih delnic bo objavljena skladno z določba-
mi statuta družbe.

q) Izročitev novih delnic: nove delnice
se izdajo in izročijo z vknjižbo pri KDD skla-
dno s predpisi in pravili KDD.

r) Način razpolaganja z novimi delnica-
mi: delnice so prosto prenosljive v skladu s
statutom družbe in vsakokrat veljavnimi
predpisi.

s) Ta sklep ima naravo statutarnega
sklepa. Nadzorni svet je pozvan, da na
podlagi sklepa, po izvedbi povečanja
osnovnega kapitala, spremeni in uskladi
določbe statuta, prečiščeno besedilo pa
pripravi notar.

Dosedanje delničarje družbe vabimo, da
v skladu s sprejetim sklepom v t.i. prvem
krogu vpišejo delnice. Vpis bo v prostorih
družbe v Piranu, Kidričevo nabrežje 4, vsak
delovni dan v času od 9. do 13. ure. Delni-
čarji, ki bodo izrazili interes, bodo lahko
vpis izvršili tudi po pošti.

Vpis delnic se bo izvajal s pisno izjavo –
vpisnim potrdilom. Pričel se bo dne 24. 9.
2003 in bo potekal vključno do 23. 10.
2003.

Delničarji, ki so lastniki več kot 5% del-
nic, bodo povabljeni k vpisu še s priporoče-
nim pismom. Za delničarje, ki so bivši zapo-
sleni in zaposleni družbe, pa bo povabilo
dodatno objavljeno na razglasni tabli na se-
dežu družbe v Piranu, Kidričevo nabrežje 4
in v hišnem informatorju družbe.

Prednostno pravico do vpisa delnic ima-
jo dosedanji delničarji v sorazmerju z njiho-
vimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.
Upravičenci do prednostne pravice bodo
vsi delničarji, v korist katerih bodo delnice
vpisane pri KDD na prvi dan, ko začne teči
rok za vpis novih delnic, to je na dan 24. 9.
2003. Kolikor v predpisanem roku doseda-
nji delničarji ne bodo izkoristili prednostne
pravice, bo uprava družbe v skladu z dolo-
čili statuta družbe v t.i. drugem krogu pro-
sto povabila k vpisu zainteresirane investi-
torje. Vpis v drugem krogu bo potekal v
času od 24. 10. 2003 do 7. 11. 2003.
Vpisovanje v drugem krogu se bo izvajalo
na isti način, kot bo izveden vpis v prvem
krogu. Od dne 8. 11. 2003 dalje vpis del-
nic ni več obvezujoč.

Nove delnice morajo biti vplačane v de-
narju na transakcijski račun družbe št.
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05100-8010107974, ki je odprt pri ABANKA
VIPA d.d. do vključno 21. 11. 2003.

Dodatne informacije o vpisu so na voljo
na tel. 05/67-62-500.

Hoteli Piran, d.d., Piran
uprava družbe

Ana Žerjal

Sklici skupščin

Razširitev dnevnega reda

Ob-102054
Delničar Primož Penca podaja v skladu

z 286. členom Zakona o gospodarskih dru-
žbah (Ur. l. RS, št. 30/93 s spremembami)
zahtevo za razširitev dnevnega reda 5. skup-
ščine družbe GA, gospodinjski aparati, d.d.,
kot izhaja iz sklica skupščine z dne 5. 9.
2003, v besedilu kot sledi:

1. Doda se nova točka dnevnega reda
5. skupščine družbe »Povečanje osnovne-
ga kapitala« s sledečo vsebino:

i) Skupščina sprejme sklep o povečanju
osnovnega kapitala z vložki, in sicer se
osnovni kapital s sedanjih 16,000.000 SIT
poveča za 24,000.000 SIT z izdajo 24.000
novih delnic družbe z nominalno vrednostjo
1.000 SIT, ki z že izdanimi delnicami tvorijo
isti razred.

Obrazložitev:
Dokapitalizacija je potrebna za financira-

nje nadaljnjega razvoja družbe.
GA, gospodinjski aparati d.d.

Preklici

Ob-102275
Nadzorni svet in uprava družbe Siteep

Tegrad & Pap Slovenski inženiring za Tele-
komunikacije, Energetiko, Elektroniko in
Prometno tehniko d.d., Ljubljana, preklicu-
jeta sklic 10. skupščine, sklicane na dan
25. 9. 2003, ob 14. uri na sedežu družbe v
Ljubljani, Kamniška 41. Sklic skupščine je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 82-83
z dne 22. 8. 2003.

Siteep d.d.
Predsednik uprave

Igor Blejec

Preklic

Ob-101935
Preklicujemo pomotoma objavljen sklic

skupščine Eurotehna d.d., za dan 7. 9. 2003.
Eurotehna d.d. direktor

Ob-101935
Na podlagi 37. člena Statuta družbe Eu-

rotehna poslovno trgovski sistem d.d. Ljub-
ljana Dunajska 21, sklicujeta nadzorni svet
in uprava družbe

6. redno skupščino
družbe Eurotehna d.d.,

ki bo dne 21. 10. 2003 ob 14. uri, v
prostorih družbe na naslovu: Ljubljana, Du-
najska 21, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se imenuje Daniela Fišakov, za preš-
tevalca glasov pa Snežana Aleksov in Uroš

Suhadolc. Seji skupščine bo prisostvovala
notarka Marina Ružič Tratnik.

2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2001, z mnenjem revizorja in nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila z letnim poročilom za leto 2001 in z
revizorskim mnenjem, ter s pozitivnim mne-
njem nadzornega sveta.

3. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2002 ter z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila z letnim poročilom za leto 2002 ter s
pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

4. Sprejem sklepa o povečanju osnov-
nega kapitala.

Predlog sklepa: poveča se osnovni ka-
pital družbe, zaradi kapitalske neustrezno-
sti, iz dosedanjih 10,022.000 SIT za
200,000.000 SIT na 210,022.000 SIT. Po-
večanje se izvede z izdajo 100.000 novih
delnic nominiranih na 2.000 SIT.

Uprava in nadzorni svet prijavita sklep o
povečanju osnovnega kapitala za vpis v so-
dni register.

Osnovni kapital družbe je povečan, ko
so vplačane vse delnice. Ko so vse delnice
vplačane, se le-te vpišejo v delniško knjigo.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
po povečanju osnovnega kapitala uskladi
določbe statuta v skladu s sprejetimi sklepi
in izdela prečiščeno besedilo statuta.

Uprava prijavi povečanje osnovnega ka-
pitala in spremembo statuta za vpis v sodni
register.

5. Razno.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo na sedežu podjetja
Ljubljana, Dunajska 21, vsaj tri dni pred se-
jo skupščine.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu druž-
be po predhodni najavi na telefon
041/818-085.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 14.30.

V tem primeru bo skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.

Eurotehna d.d.
direktor

Ob-102008
Na podlagi Zakona o gospodarskih dru-

žbah, Statuta družbe Impol d.d. in zahteve
delničarja Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja d.d. uprava
družbe sklicuje

8. zasedanje skupščine
Impol d.d., Slovenska Bistrica,

ki bo v sredo, 29. oktobra 2003 ob 12.
uri na sedežu družbe v Slovenski Bistrici,
Partizanska 38.

Dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet

predlagata, da skupščina izvoli predlagano
sestavo organov skupščine: predsednika
skupščine in dva preštevalca glasov.

Skupščina se seznani, da na zasedanju
sodeluje notarka Jožica Škrk.

3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe Impol d.d. Slovenska Bistrica.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta družbe
Impol d.d. Slovenska Bistrica.

4. Izvolitev člana nadzornega sveta v
skladu s spremembami statuta družbe.

Predlog sklepa: v nadzorni svet družbe
se za mandatno dobo dveh let izvoli mag.
Meta Skok. Mandat imenovani prične teči z
dnem vpisa sprememb in dopolnitev statuta
družbe v sodni register.

Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
delničarji ali njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki.

Pooblastilo mora biti pisno.
Udeležbo na zasedanju skupščine je tre-

ba najaviti v pisni obliki tri dni pred zaseda-
njem skupščine.

Gradivo, o katerem bo sklepala skup-
ščina, je na vpogled delničarjem na sede-
žu uprave družbe Impol d.d. Slovenska Bis-
trica, Partizanska 38, od dneva objave skli-
ca zasedanja skupščine do dneva zaseda-
nja skupščine, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

Impol d. d.
Slovenska Bistrica

uprava družbe

Št. 0357-03 Ob-102069
Na podlagi 14. člena Statuta TRIGLAV,

Zdravstvene zavarovalnice, d.d., in druge-
ga odstavka 283. člena Zakona o gospo-
darskih družbah, Uprava TRIGLAV, Zdrav-
stvene zavarovalnice, d.d., sklicuje

14. redno skupščino
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice,

d.d. Koper – Capodistria, Ferrarska 10,
ki bo 20. 10. 2003, ob 11. uri, v Veliki

Plečnikovi dvorani upravne zgradbe Zava-
rovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljub-
ljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine, izvoli se predsedujočega skup-
ščine in sprejme predlog o imenovanju za-
pisnikarja ter notarja.

2. Sklep o prenehanju izvajanja zavaro-
valnih poslov življenjskih zavarovanj.

Predlog sklepa: zaradi preoblikovanja v
premoženjsko zavarovalnico zavarovalnica
preneha z izvajanjem zavarovalnih poslov v
zavarovalni skupini življenjskega zavarovanja.
Zavarovalne posle v zavarovalni vrsti zdrav-
stvenega zavarovanja in zavarovalne posle
dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj skladno
z odločbo Agencije za zavarovalni nadzor
št. 30200-1421/03-22/DP z dne 24. 7.
2003 bo zavarovalnica še naprej izvajala.

3. Sklep o spremembi dejavnosti.
Predlog sklepa: zaradi preoblikovanja v

premoženjsko zavarovalnico se statut zava-
rovalnice v delu, ki določa dejavnost zava-
rovalnice, spremeni tako, da se:

– dodajo dejavnosti opravljanja zavaro-
valnih poslov v zavarovalni vrsti zdravstvena
zavarovanja in opravljanja zavarovalnih po-
slov dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, ter
doda opravljanje dejavnosti J/66.03;
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– izločijo dejavnosti opravljanja zavaro-
valnih poslov v vseh zavarovalnih vrstah v
zavarovalni skupini življenjskega zavarova-
nja in dejavnost upravljanja pokojninskih
skladov po zakonu, ki ureja pokojninske
sklade, ter izloči opravljanje dejavnosti
J/66.01 in J/66. 02.

4. Sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe

statuta zavarovalnice v predloženem bese-
dilu.

Predlogi delničarjev
Dopolnitev dnevnega reda s točnim na-

zivom točke in predlogom sklepa ter pre-
dlogi delničarjev k posamezni točki dnevne-
ga reda morajo biti predloženi v pisni obliki,
obrazloženi in posredovani tajništvu Uprave
družbe v roku 7 (sedem) dni po objavi skli-
ca skupščine.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo

delničarji – imetniki navadnih delnic, ki so
peti dan pred dnevom skupščine ob začet-
ku delovnega časa zavarovalnice vpisani v
centralno evidenco delnic pri »KDD central-
ni klirinško depotni družbi d.d.«.

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca,
ki uresničuje njegove glasovalne pravice na
skupščini. Pooblaščenec mora pisno po-
oblastilo predložiti najkasneje na dan zase-
danja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uveljavljajo glasovalno pravico vsi delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so na
dan skupščine vpisani v delniško knjigo TRI-
GLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. Na
dan zasedanja skupščine se morajo delni-
čarji prijaviti v sejni sobi, kjer bo potekalo
zasedanje skupščine.

Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem do-

stopno vsak delovni dan od 10. do 12. ure,
od dneva objave sklica skupščine naprej v
tajništvu Uprave TRIGLAV, Zdravstvene za-
varovalnice, d.d. na njenem sedežu v Ko-
pru, Ferrarska 10.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,

bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 12. uri v istem prostoru. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega kapitala.

Uprava TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d.

Ob-102104
Uprava delniške družbe Medex inter-

national d.d., Ljubljana, na podlagi 15. in
16. člena Statuta družbe, sklicuje

10. skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 20. oktobra 2003,

ob 14. uri na sedežu družbe.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skup-

ščine.
3. Sprememba firme družbe.
Predlog sklepa: spremeni se firma ter

skrajšana firma družbe, sedež družbe in
1. člen Statuta družbe, ki sedaj glasi:

Firma: MEDEX, živilska industrija, d.d.,
Ljubljana, skrajšana firma družbe je:

Firma: MEDEX d.d., sedež družbe: Lin-
hartova cesta 049 A, 1000 Ljubljana.

Vpogled v gradiva
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled v tajništvu dru-
žbe, vsak delovni dan od 11. do 13. ure, v
času od dneva objave sklica skupščine do
dneva zasedanja skupščine.

Pogoji udeležbe
Udeležbo na skupščini in glasovalno pra-

vico lahko uresničujejo delničarji, njihovi za-
stopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine pisno prija-
vijo svojo udeležbo.

Čas sklica
Skupščina je sklicana za 14. uro. Če do

tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne v istih pro-
storih, ob 14.30, ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Medex international, d.d.
uprava

Izvršbe in
zavarovanja

II R 53/99 IZ-6189
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. II R 53/99 z dne 14. 4.
1999, je bilo stanovanje št. 40, v VI. nad-
stropju stanovanjske hiše Gogalova 4,
Kranj, stoječe na parc. št. 179, k.o. Huje, v
izmeri 65,12 m2, ki še ni vpisano v zemljiški
knjigi, zastavna dolžnica Badema Dushi,
Njegoševa 6, Ljubljana, pa ga je pridobila
na podlagi sporazuma o delitvi skupnega
premoženja, ki ga je sklenila z Vahidom
Kalabićem, dne 11. 11. 1995, zarubljeno
za zavarovanje denarne terjatve po posojilni
pogodbi z dne 21. 1. 1999, v višini 25.600
DEM, v korist upnice Štefanije Petrovič, Ce-
sta v Rožno dolino II/3, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 9. 1999

Z 595/2001 IZ-7493
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 595/2001 z dne 12. 3.
2002, je bilo trisobno stanovanje v pritličju
enonadstropne večstanovanjske hiše na na-
slovu Ravne 2, Tržič, ki stoji na parc. št.
390/1, stavbišče v izmeri 287 m2, vl. št.
32, k.o. Tržič, s tem, da stanovanje  meri
skupno 100,12 m2 ter obsega sobo v izmeri
24,96 m2,  sobo v izmeri 25,35 m2, sobo v
izmeri 18,31 m2, kuhinjo v izmeri 17,56 m2,
shrambo v izmeri 3,98 m2, WC v stanovanju
v izmeri 2,05 m2 in predsobo v izmeri
7,82 m2, k stanovanju pa pripada tudi klet v
izmeri 2,62 m2, klet oziroma drvarnica v
izmeri 5,12 m2 in lesena drvarnica v izmeri
3,23 m2 ter pravica souporabe skupnih de-
lov, naprav in skupnih prostorov stanovanj-
skega objekta ter sorazmerni del stavbišča
(zemljišče pod zgradbo fundus), ki še ni
vpisano v zemljiški knjigi in sta ga zastavna
dolžnika Pero Brkić, roj. 3. 6. 1974 in Zo-
ran Brkić, roj. 12. 11. 1976, oba Ravne 2,
Tržič, pridobila po pogodbi o prodaji in na-
kupu stanovanja z dne 15. 11. 2001, ki sta

jo sklenila z Bombažno predilnico in tkalni-
co d.d., Predilniška cesta 16, Tržič, na na-
roku dne 8. 4. 2002 zarubljeno za zavaro-
vanje denarne terjatve po posojilni pogodbi
št. 40/01 z dne 30. 11. 2001, v višini
2,450.000 SIT s pripadki, v korist upnice
Hippa, finančne storitve, d.o.o., Podreča
74, Mavčiče.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 4. 2002

Z 162/2002 IZ-15904
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 162/2002 z dne 10. 7.
2002, je bilo dvosobno stanovanje št. 10, v
skupni izmeri 58,10 m2, ki se nahaja v 3.
nadstropju večstanovanjske hiše na naslo-
vu Pipanova cesta 76, Šenčur, stoječi na
parc. št. 468/9, vl. št. 1624, k.o. Šenčur,
ki še ni vpisano v zemljiški knjigi in ga je
zastavni dolžnik Borut Sekne, roj. 29. 3.
1960, Sajovčevo naselje 16, Šenčur, pri-
dobil po kupoprodajni pogodbi z dne 5. 3.
2002 in dodatku k njej z dne 12. 3. 2002,
ki jo je sklenil z Dušanom in Genko Kocev
iz Šenčurja, Pipanova 76, na naroku dne
22. 8. 2002 zarubljeno za zavarovanje de-
narne terjatve po pogodbi o dolgoročnem
tolarskem kreditu z valutno klavzulo št.
214163001 z dne 15. 1. 2002, v višini
38.000 EUR s pripadki, v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 8. 2002

Z 228/2002 IZ-15905
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 228/2002 z dne 10. 7.
2002, je bilo stanovanje v izmeri 35,13 m2,
in sestoji iz ene sobe, kuhinje, predsobe,
kopalnice z WC, kleti in ločene drvarnice,
na naslovu Preska 1, v Tržiču, ki stoji na
parc. št. 591/7, vl. št. 441, k.o. Tržič, ki še
ni vpisano v zemljiški knjigi in ga je zastavna
dolžnica Dušanka Bučič, roj. 1. 9. 1972,
Preska 1, Tržič, pridobila po prodajni po-
godbi z dne 27. 3. 2000, ki jo je sklenila s
Sašo Brajnik, roj. 7. 12. 1955, Preska 1,
Tržič, na naroku dne  22. 8. 2002 zarublje-
no za zavarovanje denarne terjatve po po-
sojilni pogodbi št. 23/02 z dne 18. 4.
2002, v višini 2,500.000 SIT s pripadki, v
korist upnice Hippa, finančne storitve,
d.o.o., Podreča 74, Mavčiče.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 8. 2002

Z 625/2001 IZ-20619
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 625/2001 z dne 4. 4.
2002, je bilo stanovanje št. 18, v četrtem
nadstropju, na jugozahodni strani večstano-
vanjske stavbe na naslovu Zelenica 4  (prej
Bistrica 86), stoječe na parc. št. 122, vpi-
sane v vl. št. 433, k.o. Bistrica, ki obsega
sobo v izmeri 15,29 m2, sobo v izmeri
14,06 m2, sobo v izmeri 12,51 m2, kuhinjo
v izmeri 8,94 m2, kopalnico v izmeri
2,86 m2, WC v izmeri 1,34 m2, predsobo v
izmeri 5,90 m2, balkon v izmeri 0,85 m2 in
shrambi v kleti označeni s št. 18 v izmeri
1,60 m2 in 0,50 m2, s pripadajočim
602/10000 solastninskim deležem na sku-
pnih delih in napravah stavbe, ki še ni
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vknjiženo v zemljiško knjigo in ga je zastav-
na dolžnica Ana (Anica) Benedik, roj. 24. 9.
1938, Zelenica 4, Bistrica pri Tržiču, prido-
bila po pogodbi o priznanju lastninske pra-
vice na stanovanju in o zemljiško vknjižnem
dovoljenju z dne 17. 10. 2001, ki jo je skle-
nila z Minko Jerman-Perko, Begunjska ce-
sta 16, Bistrica pri Tržiču, na naroku dne
6. 5. 2002 zarubljeno za zavarovanje de-
narne terjatve po sporazumu o zavarovanju
denarne terjatve z dne 17. 12. 2002, v viši-
ni 3,500.000 SIT s pripadki, v korist upni-
ce Invest Fin, finančne storitve, d.o.o., Ka-
pucinski trg 8, Škofja Loka.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2002

Z 336/2002 IZ-21029
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 336/2002 z dne 7. 10.
2002, je bilo stanovanje št. 6, v skupni
izmeri 89,40 m2, ki se nahaja v stanovanj-
ski hiši Medetova ulica 11, Kranj, ki še ni
vpisano v zemljiški knjigi in ga je zastavni
dolžnik Janez Maček, roj. 2. 12. 1953, Me-
detova ulica 11, Kranj, pridobil po kupopro-
dajni pogodbi z dne 5. 11. 1991, ki jo je
sklenil z DP Sava Kranj, Škofjeloška c. 6,
Kranj, na naroku dne 22. 11. 2002 zarub-
ljeno za zavarovanje denarne terjatve po po-
godbi o dolgoročnem tolarskem kreditu z
valutno klavzulo št. 195018 z dne 1. 7.
2002, v višini 22.100 EUR s pripadki, v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 11. 2002

In 2002/01538 IZ-10110
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 2. 12. 2002, opr. št. In 2002/01538,
je bil dne 28. 5. 2003 opravljen v korist
upnice Metalke Stanovanjske storitve
d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, rubež eno-
sobnega stanovanja št. 30, v izmeri
35,33 m2, na naslovu Tržaška c. 121, Ljub-
ljana, last dolžnika Nika Zupančiča, Ljublja-
na, Tržaška c. 121.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2003

In 2002/01231 IZ-10112
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 11. 11. 2002, opr. št. In 2002/01231,
je bil dne 20. 6. 2003 opravljen v korist
upnice Zavarovalnice Triglav d.d. Ljubljana,
Miklošičeva 19, rubež dvosobnega stano-
vanja - visoko pritličje, Erjavčeva 5, Ljublja-
na, v izmeri 92 m2, last dolžnika Žarka Kro-
upa, Župančičeva 14, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2003

In 2002/01543 IZ-10113
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 2. 12. 2002, opr. št. In 2002/01543,
je bil dne 27. 5. 2003 opravljen v korist
upnice Metalke stanovanjske storitve d.o.o.
Ljubljana, Kersnikova 2, rubež enosobnega
stanovanja št. 65, v VIII. nadstropju Tržaška
121, Ljubljana, v izmeri 57 m2, last dolžnice
Amalije Armič, Tržaška 121, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2003

In 2002/00545 IZ-10114
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 30. 5. 2002, opr. št. In 2002/00545,
je bil dne 28. 5. 2003 opravljen v korist
upnice Metalke stanovanjske storitve d.o.o.
Ljubljana, Kersnikova 2, rubež enosobnega
stanovanja s kabinetom št. 30, v izmeri
44,76 m2, Na jami 9 v Ljubljani, last dolžni-
ce Zdenke Blatnik, Na jami 9, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2003

In 2001/010502 IZ-10115
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 3. 12. 2001, opr. št. In 2001/01502,
je bil dne 13. 3. 2003 opravljen v korist
upnika Podbevšek Darijana, Pribinova 5,
Ljubljana, rubež 1/2 nepremičnine, stano-
vanja v II. nadstropju stanovanjske stavbe
na Vodnikovi 4, Ljubljana, (stanovanje št. 9,
II. nadstropje, v izmeri 100,05 m2, parc. št.
1047, k.o. Stara Cerkev).

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2003

In 2002/00580 IZ-10119
Na podlagi skepa o izvršbi tega sodišča

z dne 6. 8. 2002, opr. št. In 2002/00580,
je bil dne 9. 7. 2003 opravljen v korist upni-
ce Vele, Trgovska družba d.d., Ljubljanska
cesta 64, Domžale, rubež stanovanja št.
84, v izmeri 25 m2, ki se nahaja v XII. nad-
stropju Na Jami 1, Ljubljana, last dolžnika
Levc Bogdana, Na Jami 1, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2003

In 2002/01491 IZ-10120
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 29. 11. 2002, opr. št. In 2002/01491
je bil dne 9. 7. 2003 opravljen v korist upni-
ce Stanovanjske zadruge Emona z.o.o., Le-
tališka 5,  Ljubljana, rubež stanovanja št. 2,
Ulica bratov Učakar 96, Ljubljana, v izmeri
48,13 m2, last dolžnice Kešeljevič Dalije,
Ulica bratov Učakar 96, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2003

In 2002/00051 IZ-10126
Na podalgi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 23. 1. 2002, opr. št. In 2002/00051,
je bil dne 30. 5. 2003 opravljen v korist
upnika Gospodar d.o.o., Krakovski nasip 4,
Ljubljana, rubež stanovanja št. 10, v izmeri
77,55 m2, Linhartova 64, Ljubljana, last dol-
žnika Mira Jakše, Linhartova 64, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2003

In 2001/00816 IZ-10127
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 18. 9. 2001, 31. 8. 2001 in 14. 1.
2002, opr. št. In 2001/00927, In
2001/00927 in In 2001/01711, je bil dne
24. 6. 2003 opravljen v korist upnice Sta-
novanjske zadruge Emona z.o.o., Letališka
5, Ljubljana, rubež stanovanja št 10, v izmeri
51,27 m2, večstanovanjske hiše na naslovu
ul. Koroškega bataljona 13, Ljubljana, last
dolžnikov Popovič Vojislava in Premučin Ani-
te, Ul. Koroškega bataljona 13, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2003

IZ-102151
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nevenke Tory iz
Ljubljane, opr. št. SV 723/03 z dne 12. 9.
2003, je bilo v korist upnice Factor banke
d.d. zaradi zavarovanja denarne terjatve v
višini 130.000 EUR s pripadki zastavljeno
dvoetažno šestsobno stanovanje št. 3, z JV
lego v izmeri 128,55 m2, z atrijem v izmeri
68 m2 in pripadajočo shrambo št. 5, v izmeri
5 m2 ter dvemi parkirnimi mesti št. 5 in 5 v
kleti, vse v petstanovanjskem objektu na Če-
rinovi ulici 2 a, v Ljubljani, last Gorana Šiša-
koviča, na podlagi prodajne pogodbe z dne
18. 6. 2003 in aneksa št. 1 k navedeni
pogodbi z dne 18. 8. 2003, sklenjenima z
DE Marc d.o.o. in ZIR d.o.o.

IZ-102152
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 850/03 z dne 10. 9. 2003,
je bilo zastavljeno trisobno stanovanje v 1.
nadstropju z oznako D9, v velikosti 84,93 m2

stanovanjskih površin, s shrambo v kleti v
velikosti 5 m2 in parkiriščem v kleti z oznako
9, ki se nahajajo v poslovno stanovanjskem
objektu K1 in K2, ki stoji na zemljišču nepre-
mičnin parc. št. 682/1 – zelenica s površino
1479 m2, parc. št. 684 – dvorišče s površi-
no 1717 m2 in parc. št. 683/2 – cesta s
površino 182 m2, vpisanih v vl. št. 1531 k.o.
Celje, last zastaviteljev Lidije in Borisa Fo-
šnariča, oba Ceste 12, Rogatec, na podlagi
prodajne pogodbe št. 4233-51/03 z dne
10. 9. 2003, sklenjene s Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, Javnim skladom,
Ljubljana, Poljanska 31. Stanovanje je za-
stavljeno v korist upnika Stanovanjskega
sklada RS, Javni sklad, Ljubljana, Poljanska
31, za zavarovanje denarne terjatve v višini
18,218.847 SIT s pripadki.

IZ-102153
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1108/2003 z dne
11. 9. 2003, je bila nepremičnina, stanova-
nje št. 11, v skupni izmeri 73,90 m2, s pri-
padajočim balkonom v izmeri 6,30 m2 in
kletnim boksom v izmeri 4 m2, ki se nahaja
v stanovanjskem objektu v Miklavžu, Ekar-
tova ulica 025, zgrajenem na parcelah šte-
vilka 208 in 209/2, pripisanih pri vložni šte-
vilki 772, katastrska občina Miklavž na Drav-
skem polju, s solastnisko pravico na skup-
nih prostorih, delih in napravah objekta, na
zemljišču na katerem objekt stoji in funkcio-
nalnem zemljišču, ter uporabo treh parkir-
nih prostorov, last zastavitelja Rodič Borisa,
stanujočega Fram 197, Fram, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 30. 12.
2002, sklenjene z Muršič Metko, stanujo-
čo Meljski hrib 086, Maribor, kot prodajal-
ko, zastavljeno v korist upnice Nove kredit-
ne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 50.000 EUR s pripadki, v tolarski pro-
tivrednosti po podjetniškem prodajnem te-
čaju upnice na dan plačila.

IZ-102154
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 930/03 z dne 11. 9.
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2003, je nepremičnina, dvosobno stanova-
nje v izmeri 60,80 m2, ki se nahaja v V.
nadstropju večstanovanjske hiše v Velenju,
Vrnjačke banje 1, vpisane v vl. k.o. Velenje,
ki je last Miloša Mikuža, stan. Koželjskega
ulica 1, Velenje in Emilije Krašovec, stan.
Koželjskega ulica 1, Velenje, vsakega do
1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 151/II-93A, sklenje-
ne dne 10. 2. 1993, s prodajalcem Ru-
dnikom lignita Velenje, zastavljena v korist
upnice Posojilnice – Bank Borovlje, regis-
trirana zadruga z omejenim jamstvom, Ha-
uptplatz 16, A-9170 Borovlje, Republika Av-
strija, za zavarovanje denarne terjatve do
dolžnikov Miloša Mikuža, stan. Koželjskega
ulica 1, Velenje in Emilije Krašovec, stan.
Koželjskega ulica 1, Velenje, v višini 30.000
EUR s pripadki.

IZ-102155
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 933/03 z dne 11. 9.
2003, je nepremičnina, enosobno stanova-
nje št. 12, v skupni izmeri 42,48 m2, ki se
nahaja v IV. nadstropju večstanovanjske
stavbe v Slovenski Bistrici, Tomšičeva ul.
36, ležeče na parc. št. 775/34 in parc. št.
887/1, k.o. Slovenska Bistrica, ki je do ce-
lote last Tomaža Videčnika, stan. Tomšiče-
va ul. 36, Slov. Bistrica, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
255 z dne 13. 10. 1993 in pravnomočnega
sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v
Slovenski Bistrici, opr. št. D 244/2003 z
dne 2. 9. 2003, zastavljena v korist upnice
Raiffeisenbank Mureck, registrirana zadru-
ga z omejenim jamstvom, Republika Avstri-
ja, za zavarovanje denarne terjatve do dol-
žnikov Tomaža Videčnika, stan. Tomšičeva
ul. 36, Slov. Bistrica in Darjo Ajnihar, stan.
Na preloge 7, Rogoza, Miklavž na Drav-
skem polju, v višini 15.750 EUR s pripadki.

IZ-102156
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 935/03 z dne 11. 9.
2003, je nepremičnina, enosobno stanova-
nje št. 13 v izmeri 35,58 m2, od tega kletni
prostor v izmeri 1,80 m2, ki se nahaja v III.
nadstropju večstanovanjske hiše v Maribo-
ru, Ulica Šercerjeve brigade 22, k.o. Tez-
no, ki je do celote last Darka Macanovića,
stan. Prekmurska ul. 46, Maribor, na pod-
lagi prodajne pogodbe z dne 23. 5. 2003,
sklenjene med Jelico Ajnihar in Darjo Ajni-
har, kot prodajalkama in Darkom
Macanovićem, kot kupcem, zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg.
zadruga z omejenim jamstvom, Republika
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve do
dolžnika Darka Macanovića, stan. Prekmur-
ska ul. 46, Maribor, v višini 11.000 EUR s
pripadki.

IZ-102158
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 1189/03 z dne 10. 9.
2003, je bilo stanovanje številka P1, nad-
stropje P2, v stanovanjski hiši v Kopru, Val-
vazorjeva ulica številka 7, v izmeri 73,80 m2,
stavba stoječa na parceli številka 853, vpi-

sana v vložku številka 711, katastrska obči-
na Koper, last dolžnika in zastavitelja
Osmančević – Osmančevič Mesuda, lastni-
ne pridobljene na podlagi kupoprodajne po-
godbe o prodaji stanovanja številka
362-1415/92 z dne 8. 6. 1992, ter izvirni-
ka položnice o plačilu celotne kupnine z
dne 1. 7. 1992, zastavljeno v zavarovanje
terjatve upnice do dolžnika in zastavitelja
Osmančević – Osmančevič Mesuda v zne-
sku 2,000.000 SIT s pripadki, z zapadlos-
tjo 30. 9. 2006, v korist delniške družbe
Banke Koper d.d, matična številka
5092221, s sedežem v Kopru, Pristaniška
ulica številka 14.

IZ-102160
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 1061/03 z dne 11. 9.
2003, je bila nepremičnina:

– triinpolsobno stanovanje št. 7, v I. nad-
stropju vhoda, Kardeljeva c. 62, v Maribo-
ru, v izmeri 78,85 m2 in kletni prostor –
shramba v izmeri 4 m2, vse na parc. št.
80/6 k.o. Sp. Radvanje, ki je v lasti Kristija-
na Marina do celote, na osnovi prodajne
pogodbe z dne 19. 8. 2003, z dne 30. 7.
2003, pogodbe o prodaji stanovanja z dne
7. 6. 1999, in kupoprodajne pogodbe št.
94/93 z dne 20. 9. 1993, ter dodatka h
kupoprodajni pogodbi št. 82/93 z dne 8. 9.
1998;

– stanovanje št. 1, v pritličju, v velikosti
39,84 m2, v stanovanjski hiši Rapočeva 18,
v Mariboru, k.o. Tabor, na parc. št.
1826/30, ki je v lasti Marice Milošič do
celote, na osnovi prodajne pogodbe št.
4172/93 z dne 20. 10. 1993, in aneksa k
prodajni pogodbi št. 4172/93 z dne 14. 7.
2003,

zastavljeno v korist upnice Raiffeisen
Krekove banke d.d., za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 61.725,29 EUR, v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije za EUR na dan sklenitve kre-
ditne pogodbe, kar znaša 14,500.000 SIT
s pripadki.

IZ-102161
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 1069/03 z dne 12. 9.
2003, je bila nepremičnina, stanovanje št.
19, v IV. nadstropju, v skupni izmeri
49,59 m2 in kletno hrambo št. 19, v skupni
izmeri 3,40 m2, ki se nahaja v stanovanjski
hiši Shakespearova ulica 6, v Mariboru, sto-
ječe na parc. št. 1227, pri podvložku št.
19, k.o. Pobrežje, last Slavice Ferš, do ce-
lote, na podlagi notarskega zapisa sporazu-
ma o delitvi skupnega premoženja, opr. št.
SV 63/03 z dne 28. 1. 2003, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisen Krekove banke
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 19.861,99 EUR, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan sklenitve kreditne pogodbe, kar zna-
ša 4,660.000 SIT  s pripadki.

IZ-102162
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 1070/03 z dne 12. 9.
2003, je bila nepremičnina, poslovni objekt

na naslovu Titova cesta 218 a, v Ljubljani, v
skupni koristni površini 162 m2, s pripada-
jočim funkcionalnim zemljiščem, vse na
parc. št. 348, pripisani vl. št. 513, k.o. Sto-
žice, zastavljeno v korist upnika Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj male-
ga gospodarstva, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5,500.000 SIT  s pripadki.

IZ-102163
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1755/03 z dne 26.
8. 2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 3
v izmeri 58,46 m2, v 2. etaži stanovanjske
hiše na naslovu Ramovševa ul. 59, Ljublja-
na, in parkirno mesto št. 9, vse stoječe na
parc. št. 2099/20, k.o. Vič, last Alenke
Štrucl Dovgan, na podlagi prodajne pogod-
be št. 42/2003 z dne 16. 6. 2003, skle-
njene s prodajalcem Mijax d.o.o., Ljublja-
na, zastavljeno v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 67.840 EUR, v to-
larski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, s pripadki.

IZ-102164
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1756/03 z dne 26.
8. 2003, je bilo stanovanje z oznako
S2/M/12 v mansardi s pripadajočo shram-
bo z oznako S2/12 v kletni etaži, skupne
površine 40,15 m2

 
in parkirno mesto z oz-

nako G2/15 v kletni etaži, vse v objektu št.
S2, stanovanjsko-poslovnega objekta »Čez
Dolgi most«, stoječega na parc. št. 2385/2
in 2397/2, k.o. Dobrova, last Pečar Katje
iz Hrpelj, na podlagi kupoprodajne pogod-
be št. 014/2003 – KP DN 007 z dne 11. 4.
2003, in aneksa k kupoprodajni pogodbi z
dne 26. 4. 2003, sklenjenih s prodajalcem
GIVO, d.o.o., Ljubljana, zastavljeno v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 51.400 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila, s pripadki.

IZ-102165
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1758/03 z dne 27.
8. 2003, je bilo stanovanje št. S09, v sku-
pni izmeri 36,11 m2, mansardi in parkirno
mesto št. P02, ki se nahajata v oziroma ob
večstanovanjski hiši – objektu C – stoje-
čem na parc. št. 2057/15, 2057/16,
2057/26 in 2057/4, vse k.o. Vič, last Mar-
ka Potokarja iz Ljubljane, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe št. C-02/2003 z dne
23.7. 2003, sklenjene s prodajalko Nivela
d.o.o., Ljubljana, zastavljeno v korist upni-
ce Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 44.770 EUR, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije, s pri-
padki.

IZ-102166
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1761/03 z dne 27. 8.
2003, je bilo stanovanje št. 13, v izmeri
60,51 m2, ki se nahaja v II. nadstropju sta-
novanjske stavbe na naslovu Cesta koman-
danta Staneta 15, Litija, stoječe na parc. št.
127/14, k.o. Litija, zastavljeno v korist upni-
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ce Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,500.000 SIT s pripadki.

IZ-102167
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1765/03 z dne 27. 8.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 8, v
izmeri 75,36 m2, v II. nadstropju in pripada-
joči kletni prostor, oboje v stanovanjskem
objektu Plešičeva 21, Ljubljana, stoječem na
parc. št. 1199/2, k.o. Dravlje, last Novak
Mirjane iz Laz in Jevtić Voje iz Ljubljane, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 8.
2003, sklenjene s prodajalcem Komazec La-
zarjem iz Ljubljane, zastavljeno v korist upni-
ce Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
30.000 EUR, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije, s pripadki.

IZ-102168
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1771/03 z dne 28. 7.
2003, je bilo stanovanje št. 136, v izmeri
69,93 m2, ki se nahaja v 12. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Preglov trg
11, Ljubljana, stoječe na parc. št. 1569 k.o.
Moste, last dolžnikov Čaušević Fehire in
Muje iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 1. 8. 2003, sklenjene v
obliki neposredno izvršljivega notarskega
zapisa opr. št. SV 343-01/03, pri notarki
Metki Zupančič, sklenjene s prodajalko Bar-
baro Terezijo Skubic, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 3,508.400 SIT s pripadki in denarne ter-
jatve v višini 3,491.600 SIT s pripadki.

IZ-102169
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1773/03 z dne 28.
8. 2003, je bilo trisobno stanovanje št. 202,
v skupni izmeri 74,06 m2, ki obsega kuhinjo
12,37 m2, sobo 17,31 m2, sobo 16,54 m2,
sobo 10,63 m2, hodnik 8,36 m2, WC
2,31 m2, kopalnico 4,22 m2, balkon 1,2 m2

in druge prostore 1,12 m2 in ki se nahaja v
II. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Kunaverjeva 12, 1000 Ljubljana, stoječe na
parc. št. 951/81, k.o. Dravlje, last dolžni-
kov Mirsada Adrovića in Senije Adrović, vsa-
kega do 1/2, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 9. 6. 2003, sklenjene s pro-
dajalkama Miro Podobnik in Darinko Pav-
šič, zastavljeno v korist upnice Volksbank –
Ljudske banke d.d., Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 45.000 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, s pripadki.

IZ-102170
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1776/03 z dne 27. 8.
2003, je bilo dvoetažno duplex stanovanje
št. S1-108 v skupni izmeri 96,03 m2, s pri-
padajočim kletnim prostorom št. S1-108, ki
se nahaja v prvem in drugem nadstropju
Poslovno stanovanjskega centra Kamnik, na
naslovu Ljubljanska cesta 009 C, Kamnik,
stoječega na parc. št. 742/1, k.o. Kamnik,
last dolžnikov Tadeja Cundra in Tine Cun-
der, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne
pogodbe št. 039/2003 z dne 30. 7. 2003,

sklenjene s prodajalcem Primorje d.d. ter
zemljiškoknjižnega dovolila prodajalca Pri-
morje d.d. za vpis lastninske pravice z dne
4. 8. 2003, zastavljeno v korist upnice Vol-
ksbank – Ljudske banke d.d., Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 55.000
EUR s pripadki.

IZ-102171
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1784/03 z dne
28. 8. 2003, je bilo stanovanje z oznako
S1/N/7 v nadstropju, s pripadajočo shram-
bo z oznako S1/7, v kletni etaži, skupne
prodajne površine 54,74 m2

 
in parkirno me-

sto z oznako G1/15 v kletni etaži, vse v
objektu št. S1 stanovanjsko-poslovnega ob-
jekta »Čez Dolgi most«, stoječega na parc.
št. 2385/2 in 2397/2, obe k.o. Dobrova,
last Mateje Videčnik iz Lipe in Orlanda Su-
šca iz Podkraja, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 025/2003 – KP DN 007 z
dne 30. 4. 2003 in aneksa št. 1 k kupopro-
dajni pogodbi št. 025/2003 – KP DN 007
z dne 22. 8. 2003, sklenjenih s prodajal-
cem Givo, d.o.o., Ljubljana, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 65.786 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.

IZ-102172
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1786/03 z dne 28.
8. 2003, je bilo dvoinpolsobno stanovanje
št. 12, v izmeri 56 m2, ki se nahaja v II.
nadstropju stavbe na naslovu Tovarniška c.
14 v Logatcu, stoječe na parc. št. 1611/6
k.o. Dol. Logatec, last dolžnice Natalije Br-
glez in zastavitelja Janeza Brgleza iz Logat-
ca, vsakega do ene polovice, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 20. 8. 2003,
sklenjene s prodajalcem Kli Logatec, dru-
žba za lesno in strojno proizvodnjo, trgovi-
no in inženiring, d.d., Logatec, zastavljeno
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 4,500.000 SIT s pripadki.

IZ-102173
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1790/03 z dne 29.
8. 2003, je bilo stanovanje št. 15 v izmeri
97,15 m2, v IV. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Bratovševa ploščad 21,
Ljubljana, ki stoji na parceli št. 281/6 k.o.
Stožice, last dolžnice Tadeje Borinc Zebić
in zastavitelja Krešimirja Zebića, oba iz Ljub-
ljane, na podlagi pogodbe o prodaji stano-
vanja z dne 12. 1. 1993, sklenjene med
prodajalcem Industrijskim birojem, Ljublja-
na, Dunajska 106 in kupcema Krešimirjem
in Ano Zebić, Bratovševa ploščad 21, Ljub-
ljana ter prodajne pogodbe, sklenjene dne
25. 8. 2003, med prodajalko Ano Zebić iz
Ljubljane in kupovalko Tadejo Borinc Zebić
iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice No-
ve Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s pripadki.

IZ-102174
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1792/03 z dne 29.

8. 2003, je bilo stanovanje št. 11-II, v izme-
ri 58,07 m2, z balkonom v izmeri 13,51 m2,
ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjskega
objekta na naslovu Medvedova ulica 25 A,
Kamnik, stoječega na parc. št. 397/20 in
397/27, k.o. Kamnik, last dolžnice Darje
Jenko iz Kamnika, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe št. 1/KM z dne 2. 8. 200, ter
aneksa št. 1 z dne 20. 8. 2003, sklenjene
s prodajalcem Gramiz, gradbeno podjetje
d.d., Kočevje, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
3,100.000 SIT, s pripadki.

IZ-102175
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1802/03 z dne 29.
8. 2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 9,
v skupni izmeri 57,53 m2, v III. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Nanoška
ulica 36, v Ljubljani, stoječe na parc. št.
1055 in parc. št. 1051/3 k.o. Vič, last dol-
žnice Saše Helbel in dolžnika Uroša Žiž-
munda iz Ljubljane, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 21. 7. 2003 in aneksa k njej z
dne 31. 7. 2003, sklenjenih s prodajalko
Gašparac Natašo iz Ljubljane, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 6,405.000 SIT s pripadki, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 2,745.000
SIT s pripadki in za zavarovanje denarne
terjatve v višini 4,750.000 SIT s pripadki.

IZ-102176
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1804/03 z dne
29. 8. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 11, v III. nadstropju stanovanjske stavbe
na naslovu Neubergerjeva 19, Ljubljana, v
izmeri 44,26 m2, kateremu pripada tudi par-
kirno mesto št. 14 H, etaža I. Hribarjeva, v
izmeri 12,5 m2, ter kletna shramba št. 11,
vse stoječe na parc. št. 1796/71 (prej
1796/12), k.o. Bežigrad, last dolžnika Iva-
na Janše, Brinje I/55, Grosuplje, na podla-
gi prodajne pogodbe z dne 22. 8. 2003,
sklenjene s prodajalcema Petrom Zorčičem
in Stanislavo Zorčič, Velike Malence 49/c,
Krška vas, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 10,000.000
SIT s pripadki.

IZ-102177
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1806/03 z dne
29. 8. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 81 v izmeri 34,67 m2, ki se nahaja v 11.
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Vojkova cesta 71, Ljubljana, stoječe na parc.
št. 482/2, parc. št. 481/2, parc. št. 478/2
in 477/2, vse k.o. Brinje I, last dolžnika
Pegam Mateja iz Dorfarij, na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 11. 8. 2003, sklenje-
ne s prodajalko Anđelo Tasić iz Ljubljane,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljan-
ske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 7,560.000 SIT s
pripadki.

IZ-102178
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz No-
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vega mesta, opr. št. SV-473/03 z dne
10. 9. 2003, je bilo stanovanje številka 10,
ki se nahaja v drugem nadstropju stano-
vanjske hiše v Ljubljani, Rašiška ulica 10,
na parc. št. 323/46, vl. št. E 25, k.o. Zg.
Šiška, v skupni izmeri 48,49 m2, s pripada-
jočimi deli stanovanjske površine, last za-
staviteljice Mirem Kumar, Ljubljana, Raši-
ška ulica 10, zastavljeno v korist posojilo-
dajalke in upnice Vojke Pezdirc, Ulica Dani-
la Bučarja 15, Novo mesto, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 6,273.078 SIT s
pripadki.

IZ-102179
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz No-
vega mesta, opr. št. SV-475/03 z dne 11. 9.
2003, je bilo stanovanje številka 13, ki se
nahaja v prvem nadstropju stanovanjske hi-
še v Šolska ulica 1, Brežice, na parc. št.
303, vl. št. 58, k.o. Brežice, v skupni izme-
ri 61,07 m2, s pripadajočimi deli stanovanj-
ske površine, last zastaviteljev Marije Tere-
zije in Antona Branka Zorko, Šolska ulica 1,
Brežice, zastavljeno v korist posojilodajalca
in upnika Janka Vretiča, Črnc 56, Brežice,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,620.071 SIT s pripadki.

IZ-102181
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz No-
vega mesta, opr. št. SV-480/03 z dne
11. 9. 2003, je bilo dvosobno stanovanje s
kletjo pod garažo in garažni prostor v izmeri
85,90 m2, ki leži v stanovanjski stavbi v
Novem mestu, Seidlova cesta 13, ki stoji na
parc. št. 1126, vl. št. 912, k.o. Novo mesto
in je last dolžnice in zastaviteljice Tanje
Trivanović Dobrijević, Kerenčičev trg 5 A,
Ormož, in sicer do 258/1000, zastavljeno
v korist upnice SKB banke d.d., Ljubljana,
Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 7,500.000 SIT s pripadki.

IZ-102182
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Marka Finka iz Celja,
Stanetova 16, SV 666/03 z dne 10. 9.
2003, je bilo stanovanje št. 21. v III. nadstro-
pju stanovanjske hiše v izmeri 85,68 m2, na
naslovu Kardeljev trg 2, Velenje, stoječi na
parc. št. 2459 k.o. Velenje, s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah v večstanovanjski
hiši ter funkcionalnem zemljišču, last zastavi-
teljev Ravlija Marjana in Ravlija Ivke, za vsa-
kega do nerazdelne polovice celote, pridob-
ljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 266/XI-92 z dne
26. 11. 1992, med prodajalcem Rudnikom
lignita Velenje in kupcema Ravlija Marjanom
in Ravlija Ivko, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisen Krekove banke d.d. Slomškov trg
18, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 6,000.000 SIT, kar znaša 25.541,13
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije, na dan sklenitve kre-
ditne pogodbe, s pripadki napram dolžniku
Ravlija Marjanu.

IZ-102183
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marte Malič iz No-

vega mesta, opr. št. SV-460/03 z dne
11. 8. 2003, je bila garsonjera v pritličju v
stanovanjskem bloku na naslovu Novo me-
sto, Jakčeva ulica 13, prej Ulica Majde Šilc
13, v skupni izmeri 31,40 m2, last dolžnice
in zastaviteljice Iler Lidije, Novo mesto, Jak-
čeva ulica 13, na podlagi prodajne pogod-
be št. 36-29/91 z dne 14. 11. 1991, skle-
njene z Republiko Slovenijo, zastavljeno v
korist upnice Štih Lesjak Renate, Novo me-
sto, Jedinščica 18, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 1,415.460 SIT, kar znaša po
prodajnem tečaju NLB d.d. Ljubljana, 6.000
EUR na dan 6. 8. 2003 s pripadki.

IZ-102185
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marte Malič iz No-
vega mesta, opr. št. SV-519/03 z dne
10. 9. 2003, je vrstna stanovanjska hiša, ki
stoji na parc. št. 25/63 k. o. Mirna, na
naslovu Mirna, Jamska ulica 3, in obsega
tri sobe, kuhinjo, sanitarne prostore, shram-
bo, balkon in druge prostore v skupni izme-
ri 139,39 m2, vrstni hiši pripada tudi delež
na funkcionalnem zemljišču, last dolžnika in
zastavitelja Žagara Branka in zastaviteljice
Žagar Indire, oba stanujoča Mirna, Jamska
ulica 3, po nedoločenih deležih, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene s Špolar
Francem kot prodajalcem, zastavljeno za za-
varovanje denarne terjatve upnice Raiffei-
sen Krekove Banke d.d., Maribor, Slom-
škov trg 18, v višini 31.855,46 EUR, oziro-
ma po srednjem tečaju Banke Slovenije, na
dan sklenitve pogodbe o dolgoročnem to-
larskem kreditu z valutno klavzulo
7,480.000 SIT, s pripadki.

IZ-102186
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2959/2003 z dne
9. 9. 2003, sta bila lokal št. 4 – restavraci-
ja v izmeri 293,35 m2 in lokal št. 5 – kava
bar v izmeri 68,46 m2, ki se nahajata v
suterenu prve faze novega objekta FDV in
VUŠ, stoječemu na parc. št. 430/1, 856 in
859, vložek št. 136, k.o. Brinje, z 12,8%
solastninsko pravico do skupnih prostorov
in naprav suterena ter v ustreznem razmerju
z ostalimi solastniki ali kvotni del celotnega
objekta ter pravico do uporabe krožnega
veznega hodnika pod veliko predavalnico
za dostop do svojih prostorov, v lasti zasta-
vitelja Gostinstvo Andrej Šumi s.p., Alpska
cesta 52, Lesce, oziroma Andrej Šumi, Alp-
ska cesta 52, Lesce, na podlagi pogodbe
o soinvestiranju v lokal št. 4 in 5 v objektu
FDV v Ljubljani z dne 18. 6. 1998, sklenje-
ne z RS Ministrstvom za šolstvo in šport,
RS Ministrstvom za znanost in tehnologijo,
Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za družbene
vede in Visoko upravno šolo, kot soinvesti-
torji, zastavljeno v korist upnice Volksbank
– Ljudska banka d.d., Dunajska 128 A,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 103.000 EUR s pripadki.

IZ-102243
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2983/2003 z dne
12. 9. 2003, je bilo stanovanje v II. nad-
stropju in medetaži, v izmeri 49,01 m2, v

stanovanjskem objektu na naslovu Mirni kot
5 v Portorožu, ki leži na parc. št. 1478/2,
vpisani pri vl. št. 1796, k.o. Portorož, last
zastaviteljice Sonje Horvat, Ulica bratov Do-
brotinškov 10, Celje, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 19. 12. 2001, skle-
njene z Barbaro Kožar in Alenko Kožar Gob-
bo, kot prodajalkama, zastavljeno v korist
upnice BKS-leasing, d.o.o., Komenskega
12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 70.000 EUR v tolarski protivre-
dnosti s pripadki.

IZ-102244
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-3004/2003 z dne
15. 9. 2003, je bilo stanovanje v izmeri
61 m2, številka 8, v III. nadstropju, na Ce-
lovški 93 a, Ljubljana, skupaj s pripadajo-
čim solastniškim deležem na skupnih delih,
v lasti Kurent Gregorja, stanujočega Miklo-
šičeva 2 c, Domžale in Čalasan Nataše,
stanujoče Litijska 60 a, Ljubljana, pridoblje-
no na podlagi pogodbe o prodaji stanova-
nja z dne 18. 8. 2003, sklenjene s Fran-
cem Kozina, Celovška 93 A, Ljubljana, kot
prodajalcem, zastavljeno v korist upnice
Banke Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
18,000.000 SIT s pripadki.

IZ-102282
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-3035/2003 z dne
16. 9. 2003, je bilo stanovanje št. 26, v 5.
nad. stanovanjskega objekta na Smoletovi
12 v Ljubljani, parc. št. 2102/1 k.o. Beži-
grad, vl. št. 956, v izmeri 42,27 m2 stano-
vanjskih in pomožnih prostorov in pripada-
joče kleti št. 33, last Čuček Tine, Pod Trško
goro 71, Novo mesto, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 11. 8. 2003, sklenje-
ne z Nevenko Bratina kot prodajalko, za-
stavljeno v korist upnice Zveze bank, regis-
trirana zadruga z omejenim jamstvom, Pau-
litschgasse 5-7, Celovec, Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 21.000
EUR s pripadki.

IZ-102283
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, opr. št. SV 691/03 z dne
17. 9. 2003, je bilo stanovanje na naslovu
Savinjsko nabrežje 3 v Celju, stoječe na
parc. št. 2496 k.o. Celje, v izmeri
59,79 m2, z balkonom 3,17 m2 in kletjo št.
8 v kletni etaži v izmeri 3,64 m2, s pripada-
jočim solastniškim deležem na skupnih pro-
storih, delih, objektih in napravah, pridob-
ljeno po prodajni pogodbi z dne 3. 9. 2003,
sklenjeni med prodajalkama Schalk Vido in
Borszeky Sylvio in kupcem Tomić Natašo,
zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7,000.000 SIT s pripadki napram dol-
žnici Tomić Nataši.

IZ-102284
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1146/2003 z dne
15. 9. 2003, je dvosobno stan. št. 10/III, v
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izmeri 60,75 m2, v Mariboru, Dogoška 59,
ki stoji na parc. št. 1943/2 k.o. Tezno, last
Kopčič Davida, stan. Maribor, Koroška 118,
na podlagi prod. pog. z dne 4. 9. 2003,
zastavljeno v korist SKB banke d.d. Ljublja-
na, za zavarovanje den. terjatve v višini
4,050.000 SIT s pp.

IZ-102285
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1140/2003 z dne
12. 9. 2003, je stanovanje št. 58, v skupni
izmeri 72,95 m2, v V. nadstropju stavbe v
Mariboru, Ul. Štravhovih 39, last Janković
Nebojše, stan. Maribor, Ul. Štravhovih 39,
na temelju kupoprod. pog. št. 85 z dne
3. 7. 2003, zastavljeno v korist Bank Aus-
tria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavaro-
vanje den. terjatve v višini 38.450 EUR s
pp, v tol. protivrednosti po sr. teč. BS za
EUR na dan plačila oziroma izterjave.

IZ-102286
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja
iz Murske Sobote, opravilna številka SV
716/03 z dne 12. 9. 2003, je bilo stano-
vanje številka 2/P v pritličju, v skupni veli-
kosti 65,60 m2, s pripadajočo kletno
shrambo 4,14 m2, ki se nahaja v stanovanj-
ski stavbi na Majcigerjevi 3 v Mariboru,
stoječi na parceli 942/1 katastrska občina
Spodnje Radvanje, in ki sta ga zastavna
dolžnika Težak Silva in Težak Martin, Mari-
bor Majcigerjeva 3, pridobila po kupopro-
dajni pogodbi o prodaji stanovanja z dne
18. 3. 1993 in aneksu z dne 9. 9. 2003,
sklenjene s prodajalko Republiko Sloveni-
jo, zastavljeno v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji,
Ljubljana, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 26.000 EUR s pripadki na-
pram dolžnicama Korošec Martini in Težak
Silvi, obe Maribor, Majcigerjeva 3.

IZ-102287
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
717/03 z dne 12. 9. 2003, je bilo stanova-
nje oznake A 2.1, s parkirnim mestom šte-
vilka 5 v kleti objekta, pripadajočo kletno
shrambo K.A.2.1. ter pripadajočimi skupni-
mi prostori, pri čemer skupna neto površina
stanovanja znaša 44,60 m2, klet 5,30 m2,
in parkirni prostor 11 m2, in ki se nahaja v
Poslovno stanovanjskem objektu Slape, ki
stoji na parceli 707 katastrska občina Sla-
pe, vložek številka 516 in ki sta ga zastavni
dolžnik Behek Alojz, Černelavci, Dolga uli-
ca 14, EMŠO 2704954500645, pridobil
po pogodbi številka N-50-98-0175/00 z
dne 22. 6. 1999, sklenjene s prodajalcem
Rudis d.d. Trbovlje, zastavljeno v korist upni-
ce Probanke d.d. Maribor, za zavarovanje
izvršljive denarne terjatve v višini 20.000
EUR s pripadki napram dolžnici 5-Kebec
d.o.o., Černelavci, Dolga ulica 14.

IZ-102288
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1122/2003 z dne
17. 9. 2003, je bila nepremičnina, ki pred-

stavlja enosobno stanovaje v objektu lame-
le E, št. stanovanja E-504, s kletjo-shram-
bo v V. etaži poslovno-stanovanjskega ob-
jekta v soseski Dravske terase v Mariboru,
s pripadajočo garažo, vse stoječe na zemlji-
šču parc. št. 1978, 1979, 1983/1, 1983/3,
1984, 1982/4, k.o. Koroška vrata, kar je
razvidno iz originalne prodajne pogodbe št.
436/01 z dne 12. 11. 2001, sklenjene med
Granit d.d., Slovenska Bistrica, kot proda-
jalcem in Tehnostor Jurij Prebil s.p., Mari-
bor, kot kupcem, zastavljena v korist upnice
Abanke Vipa d.d. Ljubljana, Glavna podruž-
nica Maribor, Cankarjeva 6/b, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini največ
10,000.000 SIT.

IZ-102289
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 831/03 z dne 16. 9.
2003, je bilo zastavljeno dvosobno stano-
vanje št. 8, ki se nahaja v prvem stopnišču
in prvem nadstropju stanovanjske hiše Ja-
mova 66, Ljubljana, na parc. št. 1685/2,
1688, 1689, 1690, k.o. Vič, ki je last za-
stavitelja Martina Jamarja, Rožna dolina, Ce-
sta I/5, Ljubljana, na podlagi kupne pogod-
be, sklenjene dne 20. 10. 1992, s proda-
jalcem Porok Jernejem. Stanovanje je za-
stavljeno v korist upnice Volksbank –
Ljudska banka d.d., Dunajska 128a, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 42.800 EUR s pripadki.

IZ-102290
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec, Tr-
žaška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV
749/03, je bilo stanovanje št. 36, ki leži v
5. nadstropju stanovanjskega bloka Vojko-
va 91, Ljubljana, na parc. št. 958/5, 958/6
in 959/5, vl. št. 914 in 1484, k.o. Stožice,
Okrajnega sodišča v Ljubljani, v skupni
izmeri 43,78 m2, v celoti last Žura Stanisla-
ve, pridobljeno, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 2. 7. 2003, sklenjene med
Polanc Justino, Vojkova 91, Ljubljana, kot
prodajalko in Žura Stanislavo, Marinčev Grič
30, Vrhnika, kot kupcem, zastavljeno v ko-
rist upnice Karntner Sparkasse AG, Celo-
vec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 48.000 EUR v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila s pripadki.

IZ-102291
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1830/03 z dne 3. 9.
2003, je bilo enoinpolsobno stanovanje z
oznako C.A3, v skupni izmeri 49,76 m2, s
pripadajočo shrambo v izmeri 6,46 m2, ki
se nahaja v mansardi objekta na naslovu
Vrtnarija 8 B, Vrhnika, stoječega na parc.
št. 2699/123 in 2699/126, k.o. Vrhnika,
last dolžnice Tajnikar Estere iz Slovenskih
Konjic, na podlagi prodajne pogodbe št.
131/2003-6 z dne 26. 8. 2003, sklenjene
z Gradbenim podjetjem Grosuplje d.d., za-
stavljeno v korist upnice Bank Austria Cre-
ditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 64.180 EUR, v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije, s pripadki.

IZ-102292
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1840/03 z dne 4. 9.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 2 v
izmeri 66,54 m2, v 1. etaži stanovanjske
hiše na naslovu Ramovševa ul. 57, Ljublja-
na, z identifikacijsko številko stavbe 5.507,
stoječe na parc. št. 2099/21, k.o. Vič in
parkirno mesto št. 22, stoječe na parc. št.
2099/24, k.o. Vič, last Lenasi Tanje iz Gro-
supljega in Cimperman Borisa iz Ljubljane,
na podlagi prodajne pogodbe št. 45/2003
z dne 19. 6. 2003, sklenjene z Mijax d.o.o.,
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 95.000
EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije, s pripadki.

IZ-102293
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1849/03 z dne 8. 9.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 19, v
izmeri 51,27 m2, v IV. nadstropju večstano-
vanjske hiše – bloka na naslovu Ul. Staneta
Bokala 14, Jesenice, stoječega na parc. št.
187/3, k.o. Jesenice, last Maje Ilić iz Jese-
nic, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 18. 7. 2003, sklenjene s prodajalcem
Alešem Bedičem iz Mojstrane, zastavljeno
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 15.120 EUR v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, s pripadki.

IZ-102294
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1854/03 z dne 8. 9.
2003, je bilo enosobno stanovanje z atri-
jem v pritličju št. 4, v izmeri 32,60 m2, v
objektu B13 na naslovu Brilejeva ulica 6,
Ljubljana, lokacija ŠS 8/2 Nove Dravlje, sto-
ječem na parc. št. 105/5 in 107/13, k.o.
Dravlje, last zastaviteljice Alojzije Knavs, na
podlagi menjalne pogodbe, sklenjene dne
1. 12. 1993 z Damjano Marinko, iz Ljublja-
ne, zastavljeno v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 38.000 EUR v to-
larski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan izplačila
kredita, s pripadki.

IZ-102296
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1857/03 z dne 9. 9.
2003, je bilo stanovanje št. S13 v drugem
pritličju stanovanjskega objekta na Poljan-
ski cesti 9 v Škofji Loki, s pripadajočo
shrambo v prvem pritličju, skupaj velikosti
75,56 m2, in parkirišče v kleti št. 24 veliko-
sti 14,40 m2, s pripadajočim solastniškim
deležem do 25/100 na skupnih delih, na-
pravah in objektih ter funcionalnem zemlji-
šču in stavbišču stanovanjskega objekta,
stoječega na parc. št. 212/2, 212/4,
212/5, 221/4, vse katastrska občina Ško-
fja Loka, last Miriam Terese Možgan iz Že-
leznikov, na podlagi kupoprodajne pogod-
be št. A-S13/2003 z dne 1. 8. 2003, skle-
njene s prodajalcem SGP Tehnik d.d. iz
Škofje Loke, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za
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zavarovanje denarne terjatve v višini 61.725
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije, s pripadki.

IZ-102297
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1859/03 z dne 9. 9.
2003, je bilo stanovanje št. 50 v izmeri
56,34 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju v
stanovanjski hiši na naslovu Preglov trg 11
(prej Leninov trg 15), stoječem na parc.
št.1569 k.o. Moste last dolžnika Kostadina
Koceva iz Ljubljane, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 11. 7. 2003 in aneksa
k njej z dne 2. 9. 2003, sklenjenih s proda-
jalcem Letnar Alojzijem, Preglov trg 11, Ljub-
ljana, zastavljeno v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 8,200.000 SIT
s pripadki.

IZ-102298
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1890/03 z dne 12.
9. 2003, je bilo stanovanje oznaka AIII.02,
v izmeri 87,09 m2, galerija v izmeri
32,86 m2, terasa v izmeri 33,60 m2, v III.
nadstropju objekta A in parkirno mesto oz-
naka PM – 22 v izmeri 11,70 m2, v kleti
objekta garažna klet ter na parkirnem me-
stu oznaka PM – 35 v izmeri 11,70 m2, v
kleti objekta garažna klet in shramba v kleti
objekta v izmeri 6,27 m2, vse stoječe na
parc. št. 1250/1, 1250/2, 1251, 1252/1,
1252/2, 1252/6, 1253/2, 1254/6-del,
1254/7, 1273/1, 1274/9, 1274/10,
1274/12, 1245/1, 1243/2, 1243/4,
1204/2, 1205/2, 1205/4, 1206/2,
1206/3, 2019/7, 2019/3, 2019/4, k.o.
Vič, last zastavitelja Nebojše Jovanovića iz
Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe št.
75/2002-6, z dne 10. 6. 2002, sklenjene
s prodajalcem Gradbenim podjetjem Gro-
suplje, d.d., Emonska c. 8, Ljubljana, za-
stavljeno v korist upnice Banke Celje d.d.,
Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
70,000.000 SIT s pripadki.

IZ-102299
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1897/03 z dne
15. 9. 2003, je bilo stanovanje št. 4, v sku-
pni izmeri 70 m2, v I. nadstropju večstano-
vanjske hiše na naslovu Kurirska pot 28,
Cerklje, stoječe na parc. št. 727/20 (prej
727/5), k.o. Grad, last Tadeje Marko iz Kra-
nja, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 11. 7. 2003 in aneksa št. 01 z dne
5. 9. 2003, sklenjenih s prodajalcema Fran-
cem in Zdenko Jeklar iz Cerkelj, zastavlje-
no v korist upnice Bank Austria Creditan-
stalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 20.804,06 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.

IZ-102300
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marte Malič iz No-
vega mesta , opr. št. SV-532/03 z dne
16. 9. 2003, je stanovanje v stanovanjski
stavbi na Linhartovi 68, Ljubljana, št. stano-
vanja 45, v skupni površini 60,58 m2, v 12.
nadstropju, s pripadajočo solastninsko pra-

vico na zemljišču, na katerem stavba stoji in
funkcionalnem zemljišču ter na skupnih de-
lih, objektih in napravah, stanovanjska stav-
ba stoji na parceli št. 1708, vpisani pri vl. št.
2906, k.o. Bežigrad, v zemljiški knjigi Okraj-
nega sodišča v Ljubljani, po etažnem načr-
tu obsega stanovanje v etaži št. 15, v sku-
pni izmeri 59,02 m2 – št. dela stavbe 128;
pomožni prostor v etaži št. 1, v izmeri
1,74 m2 – št. dela stavbe 129; pomožni pro-
stor v etaži št. 2 v izmeri 1,80 m2 – št. dela
stavbe 130, last dolžnice in zastaviteljice
Popadić Tine, stanujoče Otočec, Dobrava
070, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene s Kužner Marijo kot prodajalko,
zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub-
ljana, v višini 2,400.000 SIT, s pripadki.

IZ-102301
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marte Malič iz No-
vega mesta , opr. št. SV-531/03, z dne
16. 9. 2003, je stanovanje v stanovanjski
stavbi na Linhartovi 68, Ljubljana, št. sta-
novanja 45, v skupni površini 60,58 m2, v
12. nadstropju, s pripadajočo solastninsko
pravico na zemljišču, na katerem stavba
stoji in funkcionalnem zemljišču ter na sku-
pnih delih, objektih in napravah, stanovanj-
ska stavba stoji na parceli št. 1708, vpisa-
ni pri vl. št. 2906, k.o. Bežigrad, v zemlji-
ški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, po
etažnem načrtu obsega stanovanje v etaži
št. 15 v skupni izmeri 59,02 m2 – št. dela
stavbe 128; pomožni prostor v etaži št. 1,
v izmeri 1,74 m2 – št. dela stavbe 129;
pomožni prostor v etaži št. 2, v izmeri
1,80 m2 – št. dela stavbe 130, last dolžni-
ce in zastaviteljice Popadić Tine, stanujo-
če Otočec, Dobrava 070, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe, sklenjene s Kužner
Marijo kot prodajalko, zastavljeno za zava-
rovanje denarne terjatve upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljubljana, v višini
2,600.000 SIT, s pripadki.

IZ-102302
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Jožice Škrk iz Slo-
venske Bistrice, opr. št. SV-449/03 z dne
25. 8. 2003, je bilo stanovanju št. 7 v 1.
nadstropju na Slomškovi 7, v Slovenskih
Konjicah, katerega skupna izmera znaša
67,32 m2, last Gorjup Gorazda in Šauperl
Tanje, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 13. 11. 2002, zastavljeno v korist upni-
ce Nove KBM d.d. podružnice Slovenska
Bistrica, za zavarovanje denarne terjatve do
najvišjega zneska 7,000.000 SIT.

IZ-102305
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Jožice Škrk iz Slo-
venske Bistrice, opr. št. SV-478/03 z dne
3. 9. 2003, je bilo stanovanje št. 14, ki se
nahaja v II. nadstropju Stanovanjsko-poslov-
nega objekta Log in skupaj s pripadajočo
kletjo meri 69 m2, in parkirno mesto št. 9,
ki se nahaja v kletni etaži stanovanjsko-po-
slovnega objekta Log na koti 3,11 m objek-
ta, last Grohar Mirana in Grohar Marte, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 5.
2003, zastavljeno v korist upnice Nove
KBM d.d. podružnice Slovenska Bistrica,

za zavarovanje denarne terjatve do najvišje-
ga zneska 7,000.000 SIT.

IZ-102318
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Berden iz
Ljubljane, opr. št. SV-457/03 z dne 11. 9.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 25 na
naslovu Pavšičeva ulica 32, Logatec, kata-
strska občina Blekova vas, šifra katastrske
občine 2016, etaža št. 6, v izmeri 61,19 m2,
ki je na podlagi pogodbe o kupoprodaji sta-
novanja št. 25/C, sklenjene dne 22. 5.
1984 in notarskega zapisa z dne 14. 5.
1996, ki ga je pod opr. št. SV-123/96 se-
stavila notarka Albina Kraševec iz Vrhnike,
last dolžnice Tatjance Justin, zastavljeno v
korist upnika Univit d.o.o., Nazorjeva 6,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 1,900.000 SIT s pripadki.

IZ-102344
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1131/2003 z dne
17. 9. 2003, sta bili nepremičnini, poslovno
trgovski prostor št. “5-P” skupne površine
93,25 m2 in skladiščni prostor št. “5-K” sku-
pne površine 42,30 m2, ki se nahajata v
poslovni stavbi v Mariboru, Partizanska ce-
sta 13/a, zgrajeni na parc. št. 1206/1, pri-
pisani pri vl. št. 1262, katastrska občina
Maribor-grad, last dolžnika Bitron d.o.o.,
Cankarjeva 001 a, Maribor, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe št. 20/93-ICM/P z
dne 16. 11. 1993 in kupoprodajne pogod-
be št. 26/94-ICM/P z dne 27. 12. 1994,
sklenjene z Intering d.o.o. Murska Sobota,
kot prodajalcem, zastavljeni v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita Kra-
igherja 4, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini največ 50,000.000 SIT.

IZ-102345
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1132/2003 z dne
17. 9. 2003, je bilo stanovanje št. 14, proj.
oznaka C.4.2., v 4. nadstropju, v izmeri
52,75 m2 (neto+balkon) s pripadajočo klet-
no shrambo št. 14, v izmeri 1,66 m2 in par-
kirno mesto št. 14, v izmeri 11,04 m2, vse v
poslovno stanovanjskem objektu Jezdar-
ska-Puškinova, stoječem na parcelah šte-
vilka 869, 870, 871, katastrska občina Ta-
bor, last dolžnice Višnje Ivanišević, stanujo-
če Maribor, Ruška c. 009, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe št. 219-1/C14 z dne
4. 2. 2003, sklenjene s Kograd gradnje
d.o.o., Preradovičeva ul. 020, Maribor, kot
prodajalcem, zastavljeno v korist upnice No-
ve kreditne banke Maribor d.d., Podružnica
Ptuj, Novi trg 001, Ptuj, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 8,000.000 SIT s pri-
padki.

IZ-102346
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2902/2003 z dne 4. 9.
2003, je bilo enoinpolsobno stanovanje št.
8 v izmeri 42,73 m2, v 2. nadst. stanovanj-
skega bloka na Linhartovi c. 17 v Ljubljani,
parc. št. 1163 k.o. Bežigrad, v lasti zastavite-
ljice Andreje Marije Modic, Linhartova c. 17,
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Ljubljana, do celote, na podlagi prodajne po-
godbe št. 362-696/93 z dne 21. 10. 1993
ter aneksa k tej pogodbi št. 362-696/93 z
dne 27. 8. 2003, oboje sklenjeno z Republi-
ko Slovenijo kot prodajalko, zastavljeno v ko-
rist upnice BKS – leasing d.o.o., Komen-
skega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 25.000 EUR, s pripadki.

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 13/99 S-101891
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka za glavno razdelitev nad dol-
žnikom Exclusive Team, podjetje za turi-
zem, rekreacijo in trgovino, d.o.o. Rodik
št. 3/a – v stečaju, ki ga zastopa stečajna
upraviteljica odv. Janja Luin iz Kopra, na
dan 23. 10. 2003 ob 9. uri v sobi št. 135/I
tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko osnutek za glavno razde-
litev vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v so-
bi št. 208/II v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 9. 2003

St 6/99-232 S-101889
To sodišče je v stečajnem senatu, ki so

ga sestavljali okrožna sodnica Brigita Po-
renta kot predsednica senata ter okrožna
sodnika Janko Bilban in Janja Roblek, v
stečajnem postopku nad dolžnikom Hotel-
sko turistično podjetje Hotel Lovec Bled
p.o. – stečajna masa, na seji senata dne
7. 7. 2003 sklenilo:

Stečajni postopek nad dolžnikom Hotel-
sko turistično podjetje Hotel Lovec Bled
p.o. – stečajna masa, se zaključi.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 7. 2003

St 106/2002 S-101893
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad ORSO d.o.o., Ljubljana – v
stečaju, za dne 19. 11. 2003 ob 12.30, v
sejni sobi v 9. nadstropju na Slovenski 41,
Ljubljana.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in pet-
ek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2003

St 19/2001 S-101894
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 19/2001 dne 3. 9. 2003 v stečajnem
postopku nad dolžnikom AS & Dejak
d.o.o., Dolenji lazi 10, Ribnica, zaključilo
stečajni postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2003

St 36/92 S-101895
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 36/92 dne 1. 9. 2003 v likvidacijskem
postopku nad dolžnikom Emona VPS
d.o.o., Šmartinska 130, Ljubljana, zaklju-
čilo likvidacijski postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2003

St 150/2002 S-101896
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 150/2002 dne 2. 9. 2003 v stečajnem
postopku nad dolžnikom CARS Int. Trading
d.o.o., izvoz-uvoz, trgovina na debelo in
drobno, proizvodnja in inženiring, Cesta
dveh cesarjev 39, Ljubljana, ustavilo na-
daljnje unovčevanje stečajne mase in za-
ključilo stečajni postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2003

St 64/2003 S-101898
To sodišče v stečajnem postopku nad

dolžnikom Lesplan d.o.o. – v stečaju,
Ljubljana, Pod hribom 55, ki se vodi pod
opr. št. St 64/2003 za dne 16. 10. 2003
ob 11.30, v sejni sobi (9. nadstropje) bivše
Gospodarske zbornice Slovenije, Sloven-
ska cesta 41, Ljubljana, razpisuje 2. narok
za preizkus prijavljenih terjatev.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2003

St 147/2002-17 S-101900
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 147/2002 z dne 4. 9. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojno podjetnico Vesno Pesek s firmo
Bistro »Labod«, Vesna Pesek s.p., Na gaj
16, Bresternica, Kamnica, ker je premo-
ženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznat-
ne vrednosti in ne zadošča niti za stroške
tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri Okrožnem sodišču v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2003

St 234/2002-22 S-101901
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 234/2002 z dne 12. 6. 2003 začelo ste-
čajni postopek nad podjetjem Obreht Grad-
beništvo in trgovina d.o.o., Maribor, Zr-
kovska cesta 85.

Odslej se dolžnikova firma glasi Obreht
Gradbeništvo in trgovina d.o.o. – v stečaju,
Maribor, Zrkovska cesta 85, njegova matič-
na številka je 1317130, šifra dejavnosti pa
45.210.

Za stečajnega upravitelja je določen Ig-
nac Marinič, dipl. ekonomist, Svetozarev-
ska 10, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in do-
kazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu (na naslov Okrožno sodišče v Maribo-
ru, Maribor, Sodna ulica 14) v dveh mese-
cih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka.

Narok za preizkus terjatev bo dne
28. 11. 2003 ob 9. uri v sobi št. 253 tega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 12. 6.
2003.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 6. 2003

St 28/98-175 S-101902
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 28/98 z dne 5. 6. 2003 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Barta & Bar-
ta Podjetje za posredovanja doma in v
tujini d.o.o., – v stečaju, Maribor, Ulica
kragujevških žrtev 6, ker so končana vsa
opravila iz stečajnega postopka.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2003

St 117/2002-21 S-101903
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 117/2002 z dne 4. 9. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojno podjetnico Zdenko Rep s firmo
Market Tami – Trgovina na drobno Zden-
ka Rep s.p., Zg. Duplek 27b, Spodnji
Duplek, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti.

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 Okrožnem sodišču v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2003

St 145/2002-19 S-101904
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 145/2002 z dne 4. 9. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Dušanom Zorjanom
s firmo Servis biroopreme in svetovanje
– SBS – Zorjan Dušan s.p., Maribor, Ul.
borcev 8, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti in ne
zadošča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri Okrožnem sodišču v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2003

St 100/2002-26 S-101905
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 100/2003 z dne 4. 9. 2003 zaradi umi-
ka predloga ustavilo postopek prisilne po-
ravnave nad samostojno podjetnico Angelo
Hanžič s firmo Market in Bar Angela Han-
žič s.p., Jareninski dol 22, Jarenina.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2003

St 163/2002 S-101906
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Grad Pral, Gradbeništvo, trgovina
in storitve d.o.o., Prešernova 17, Sloven-
ska Bistrica, se v skladu s členom 99/I
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premože-
nje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zado-
šča niti za stroške tega postopka.
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Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2003

St 198/2002 S-101907
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Hadner Dragica, Izdelovanje dro-
bnih predmetov iz tekstila s.p., Prušni-
kova 46, Maribor, se v skladu s členom
99/I ZPPSL začne in takoj zaključi, saj pre-
moženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2003

St 90/2000-82 S-101908
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 90/2000 z dne 4. 9. 2003 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Donald
Družba za proizvodnjo, trgovino, stori-
tve d.o.o. – v stečaju, Maribor, Na sose-
ski 8, ker so končana vsa opravila iz stečaj-
nega postopka.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2003

St 55/2003-56 S-101909
S sklepom tega sodišča opr. št.

St 55/2003 z dne 29. 7. 2003 je bila potr-
jena prisilna poravnava nad dolžnikom
Prosecurity Storitve, trgovina, proizvod-
nja, usposabljanje in zaposlovanje inva-
lidnih oseb d.o.o., Maribor, Ptujska ce-
sta 184.

Terjatve upnikov so razvrščene v 5 raz-
redov, in sicer:

1. razred A – terjatve dobaviteljev in osta-
le terjatve, ki niso razvrščene v katerega od
ostalih razredov, ki se poplačajo v roku 1
leta od 29. 7. 2003 v višini 20%,

2. razred B – terjatve državnih inštitucij
iz naslova neplačanega davka na dodano
vrednost in zamudnih obresti iz tega naslo-
va, in ki se poplačajo v roku 5 let od 29. 7.
2003 v višini 100%,

3. razred C – terjatve iz naslova posojil,
ki se poplačajo v roku 5 let od 29. 7. 2003
v višini 100%,

4. razred D – terjatve delavcev, ki se
poplačajo v roku 1 leta od 29. 7. 2003 v
višini 20%,

5. razred E – terjatve delavcev iz naslo-
va neizplačanih odpravnin, kot so zaposle-
nim pripadle po predpisih, ki urejajo delov-
na razmerja, vendar največ v višini, kot je
določena za presežne delavce, za katere
se položaj po potrditvi načrta finančne reor-
ganizacije ne spremeni.

Seznami upnikov z ugotovljenimi terja-
tvami in zmanjšanimi zneski so sestavni del
sklepa o prisilni poravnavi.

Sklep o prisilni poravnavi je postal prav-
nomočen dne 7. 8. 2003.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2003

St 30/2002 S-101910
To sodišče razpisuje II. narok za preiz-

kus upniških terjatev v stečajni zadevi Zalo-
žba Obzorja d.d. – v stečaju, Maribor,

dne 17. 10. 2003 ob 11. uri, v sobi 253
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 9. 2003

St 9/99 S-101960
To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/99

z dne 8. 9. 2003 na podlagi drugega od-
stavka 99. člena ZPPSL zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Osterman, trgo-
vina na debelo in drobno, d.o.o. – v ste-
čaju, Kranj, Britof 120, saj premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.

Po pravnomočnosti tega sklepa se za-
ključek stečajnega postopka vpiše v sodni
register.

Proti temu sklepu lahko upniki stečajne-
ga dolžnika vložijo pritožbo v roku 15 dni po
objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 9. 2003

St 10/2003 S-101962
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 10/2003 dne 19. 6. 2003 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom C & R Tra-
ding d.o.o. – v stečaju, Ob Savi 54, Ljub-
ljana.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2003

St 36/2002 S-101963
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

36/2003 dne 4. 8. 2003 ustavilo stečajni
postopek nad dolžnikom Inles S D R d.d.,
Cesta Notranjskega odreda 45, Sodra-
žica, nadaljuje pa se zoper stečajno maso
Inles S D R d.d., C. Notranjskega odreda
45, Sodražica.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2003

St 79/2003 S-101964
To sodišče je s sklepom St 79/2003

dne 10. 9. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Vidok d.o.o., Brodišče 36,
IOC Trzin, Mengeš, matična številka
5396824, vložna številka 10760200.

Za stečajnega upravitelja se imenuje od-
vetnik Štefan Veren, Draveljska 31a, Ljub-
ljana.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi 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 3. 12. 2003 ob 12. uri na Slovenski 41

(sejna soba, 9. nadstropje) tukajšnjega so-
dišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 9. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2003

St 97/2003 S-101965
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 97/2003 z dne 9. 9. 2003 ustavilo po-
stopek prisilne poravnave nad Mehanika Tr-
bovlje d.d., Trg revolucije 23, Trbovlje.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2003

St 134/2003 S-101966
To sodišče je s sklepom St 134/2003

dne 10. 9. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Rejc gostinska dejavnost,
d.o.o., Vrhnika, na Livadi 1a, matična šte-
vilka 5449120, šifra dejavnosti 55.510.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ro-
mana Kruhar Puc.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi 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 10. 12. 2003 ob 9. uri, soba 307 tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 9. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2003

St 52/2003 S-101967
Poravnalni senat obvešča upnike, da bo

narok za prisilno poravnavo v zadevi
Aqualand d.o.o., Streliška 150, Maribor,
dne 15. 10. 2003 ob 9.30 – soba št. 253/II
tega sodišča. Upniki si lahko ogledajo pre-
dloženi načrt finančne reorganizacije na so-
dišču, in sicer v ponedeljek od 9. do 12.
ure, v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do
16.30 in v petek od 9. do 12. ure v pisarni
št. 226/II.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 9. 2003

St 27/2002-47 S-102013
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 27/2002 z dne 8. 9. 2003 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom GTG, gostin-
stvo, trgovina in grafična dejavnost,
d.o.o., Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 6.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz registra pravnih oseb.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 9. 2003
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St 98/2003 S-102014
To sodišče je s sklepom St 98/2003

dne 10. 9. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom LAP podjetje za storitve
d.o.o., Ljubljana, Prijateljeva 18, Ljub-
ljana, matična številka 5293154, šifra de-
javnosti 74.700.

Za stečajno upraviteljico se imenuje od-
vetnica Suzana Gale Robežnik.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi 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 8. 12. 2003 ob 10.20, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 9. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2003

St 138/2003 S-102015
To sodišče je s sklepom St 138/2003

dne 10. 9. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Mrak Robert s.p. Grafična
priprava tiska, Črtomirova ul. 11, Ljub-
ljana, matična številka 1036688.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Si-
mona Goriup, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v register samostoj-
nih podjetnikov pri DURS.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi 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 8. 12. 2003 ob 10. uri, soba 368 tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 9. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2003

St 51/2003 S-102016
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom TV 3 d.o.o., Ljubljana, Štu-
la 23, za dne 15. 10. 2003 ob 9.30, v sobi
307/III tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2003

St 228/2002 S-102017
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom PIS Vzdrževalna višinska dela, Mi-
ran Zemljič s.p., C. 14. divizije 5, Mari-
bor, se v skladu s členom 99/I ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj je premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso neznatne vredno-
sti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 9. 2003

St 180/2002-18 S-102018
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 180/2002 z dne 4. 9. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Safetom Demirijem
s firmo Girl bar Mefisto, trgovina na dro-
bno Demiri Safet s.p., Maribor, Partizan-
ska 19, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti.

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 Okrožnem sodišču v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2003

St 61/2003-13 S-102092
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 61/2003 sklep z dne 11. 9.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: D K, Svetovalne storitve d.o.o.,
Cesta 2/22, Velenje (matična številka:
5664543).

Odslej se firma glasi: D K, Svetovalne
storitve d.o.o., Cesta 2/22, Velenje (matič-
na številka: 5664543) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega pre-
moženja, na katerega se nanaša njihova ter-
jatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premo-
ženja (predmet), na katerega se nanaša nji-
hov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% tolarske proti-

vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posa-
meznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun
01100-1000339014 (sklic na
št. 11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus tejratev bo dne
3. decembra 2003 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 11. 9.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 9. 2003

St 59/2003-10 S-102094
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 59/2003 sklep z
dne 11. 9. 2003:

I. Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: SOPI, Proizvodno in tr-
govsko podjetje d.o.o., Groharjeva 6,
Celje (matična številka: 5545439) in nje-
govimi upniki.

II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo naj poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica,
prijavijo svoje terjatve.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (11. 9.
2003).

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v di-
skontirani višini na dan začetka postopka.

Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upni-
kov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in
največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 01100-1000339014, sklic na
številko: 11-42153-7110006.

III. Upnike opozarjamo, da lahko z obraz-
loženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjat-
ve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka, da prijavijo terjatve).

IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Pol-
zela, številka delovnega dovoljenja
L7/2000.

V. V upniški odbor so imenovani nasled-
nji upniki:

1. Avto elektro Kroflič, Trnovlje 117, Ce-
lje,

2. Salomon d.o.o. Ljubljana, Cesta
24. junija 23, Ljubljana,

3. Firat s.p., Knjigovodske, posredniške
in storitvene dejavnosti, Savinova 3, Celje,

4. Vzdrževanje in storitve, Rajko Novak
s.p., Ul. XIV. divizije 14, Celje,

5. Kračun Miroslav – predstavnik delav-
cev.
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VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške po-
stopka v višini 3,000.000 SIT na TRR
Okrožnega sodišča v Celju
št. 01100-6960421564, sklic na
št. 5-59-2003, v roku 8 dni po prejemu pi-
snega odpravka tega sklepa.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 9. 2003

St 66/2003-13 S-102095
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 66/2003 sklep z dne 11. 9.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Ameba, Proizvodnja in trgovina
d.o.o., Teharska 4/a, Celje (matična šte-
vilka: 5432430).

Odslej se firma glasi: Ameba, Proizvod-
nja in trgovina d.o.o., Teharska 4/a, Celje
(matična številka: 5432430) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Praprotnikova 1, Mozir-
je, št. delovnega dovoljenja: L16/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajne-
ga postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti pri-
javljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi nave-
de sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo na-
vesti v prijavi del dolžnikovega premoženja,
na katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upni-
kov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in
največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 00100-1000339014 (sklic na
št. 11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. decembra 2003 ob 10.30, v sobi
št. 106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 11. 9.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 9. 2003

St 63/2003-12 S-102097
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 63/2003 sklep z dne 11. 9.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Tomše Irena s.p., Šivanje po me-
ri, šivanje moške, ženske in otroške kon-
fekcije »Tomši«, Bukovje pri Slivnici 36,
Gorica pri Slivnici (matična številka:
5433818).

Odslej se firma glasi: Tomše Irena s.p.,
Šivanje po meri, šivanje moške, ženske in

otroške konfekcije »Tomši«, Bukovje pri Sliv-
nici 36, Gorica pri Slivnici (matična številka:
5433818) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Praprotnikova 1, Mozir-
je, št. delovnega dovoljenja: L16/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča, ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mescih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega pre-
moženja, na katerega se nanaša njihova ter-
jatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premo-
ženja (predmet), na katerega se nanaša nji-
hov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% tolarske proti-
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posa-
meznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun
01100-1000339014 (sklic na
št. 11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. decembra 2003 ob 10. uri v sobi
št. 106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 11. 9.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 9. 2003

St 9/97 S-102099
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka za glavno razdelitev nad dol-
žnikom Proxima d.o.o. Portorož – v ste-
čaju, Liminjanska 100, Portorož, ki ga
zastopa steč. upr. mag. Miroslav Benedej-
čič iz Kopra, na dan 5. 11. 2003 ob 8.30, v
sobi št. 130/I tuk. sodišča.

Upniki si lahko osnutek za glavno razde-
litev vpogledajo pri tuk. sodišču v sobi
št. 208/II (desno) v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 9. 2003

St 35/2003-11 S-102101
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 35/2003 z dne 5. 9. 2003 začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Alpinum, In-
validsko podjetje, družba za usposab-
ljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o.,
Ukanc 64, Bohinjsko jezero, matična
št. 5498651, šifra dejavnosti 52440 in ga
takoj zaključilo, ker premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.

Premoženje dolžnika se izroči Občini Bo-
hinj, brez prevzema obveznosti.

Po pravnomočnosti sklepa se navedeni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Upniki lahko vložijo pritožbo v 15 dneh
po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 9. 2003

St 59/2003 S-102103
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 59/2003 dne 16. 7. 2003 ustavilo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Nikplast d.o.o., proizvodnja in trgovina,
Tomšičeva 13, Kočevje.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2003

St 86/2002 S-102105
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 86/2002 dne 11. 9. 2003 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Boven d.o.o.,
Šmartinska 152, Ljubljana, zaključilo ste-
čajni postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2003

St 142/2001 S-102107
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 142/2001 dne 9. 9. 2003 v stečajnem
postopku nad dolžnikom World Trade Cen-
ter d.o.o., Dunajska 156, Ljubljana, za-
ključilo stečajni postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2003

St 237/2000 S-102108
To sodišče razpisuje narok za obravan-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Krese Teofil s.p. Kočevje,
KGK Kovinska galanterija Krese, Reška
c. 13, Kočevje – v stečaju, za dne 5. 11.
2003 ob 9. uri v sobi 307/III tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in pet-
ek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2003

St 76/2003-13 S-102109
1. Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Gajer Jadran s.p., Geršakova 6,
Maribor, se v skaldu s členom 99/I ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka, oziroma je neznat-
ne vrednosti.

2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 9. 2003

St 22/2003-10 S-102111
To sodišče je na seji senata dne 11. 9.

2003 pod opr. št. St 22/2003 sprejelo na-
slednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Mar-
com, proizvodno trgovsko podjetje
d.o.o., Gor. Suhor št. 19, Suhor, matična
številka 5336546, šifra dejavnosti 25.240,
se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Marcom, proizvodno trgovsko podjetje
d.o.o., Gor. Suhor št. 19, Suhor, izbriše iz
sodnega registra.
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Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 11. 9. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 75/2002 SR-9116
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okraj-

nem sodniku Igorju Fortunu, v pravdni zadevi
tožeče stranke Požek Rudolfa, Velika sela 2,
Adlešiči, ki ga zastopa pooblaščenec Niko
Šuštarič, odvetnik v Novem mestu, proti tože-
nim strankam: 1. Kralj Nikolaju, Adlešiči 6,
Adlešiči; 2. Veselič Janezu, Golek 8, Draga-
tuš in 3. neznani dediči, neznanega bivališča
po pok. Peteh Petru, z zadnjim bivališčem na
naslovu Velika sela 16, Adlešiči, zaradi izstavi-
tve z.k. listine, pcto 100.000 SIT, v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne
19. 5. 2003, postavlja začasnega zastopnika
toženi stranki neznanim dedičem neznanega
bivališča po pok. Peteh Petru, z zadnjim biva-
liščem na naslovu Velika sela 16, Adlešiči.

Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik –
odvetnik Jože Petrovčič iz Črnomlja, Ul. Sta-
neta Rozmana 16.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal
toženo stranko neznane dediče neznanega
bivališča po pok. Peteh Petru, z zadnjim bi-
vališčem na naslovu Velika sela 16, Adlešiči,
vse do takrat, dokler le-ta ali njegov poobla-
ščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziro-
ma organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 19. 5. 2003

P 169/2002 SR-10147
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni

sodnici – svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Nade Pečarič, Želez-
niki 10, Metlika, ki jo zastopa pooblaščenec
Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju, proti to-
ženi stranki: 1. neznani dediči po Plesec Jo-
žefu, Železniki 10, Metlika, sedaj neznanega
bivališča in 2. Jožefu Pečariču, Železniki 10,
Metlika, zaradi priznanja lastninske pravice
in izstavitve z.k. listine, pcto 100.000 SIT, v
smislu 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku, dne 4. 6. 2003, postavlja začasne-
ga zastopnika toženi stranki neznanim dedi-
čem po Plesec Jožefu, Železniki 10, Metli-
ka, sedaj neznanega bivališča.

Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik –
odvetnik Anton Zajc, iz Črnomlja, Ulica 21.
oktobra 19/a.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal
toženo stranko neznane dediče po Plesec
Jožefu, Železniki 10, Metlika, sedaj nezna-
nega bivališča, vse do takrat, dokler le-ta ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 4. 6. 2003

V P 2051/2000 SR-3752
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodni-

ku Francu Krepflu v pravdni zadevi tožeče

stranke Adriatic zavarovalna družba d.d.,
Koper, PE Ljubljana, ki jo zastopa Tomaž
Mihelčič, odvetnik iz Ljubljane, proti toženi
stranki Bojanu Repu, Zakotnikova 7, Ljub-
ljana, (sedaj neznanega prebivališča), zara-
di plačila 183.749 SIT s pp, dne 26. 11.
2002 sklenilo:

toženi stranki, Bojanu Repu, neznanega
prebivališča, se v pravdni zadevi opr. št. V P
2051/2000 postavlja začasna zastopnica,
odvetnica Bogdana Bradač, Streliška 12,
Ljubljana, ki bo zastopala toženo stranko v
postopku zaradi plačila 183.749 SIT s pp.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler to-
žena stranka ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči so-
dišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2003

P 2431/2002 SR-9191
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Milovana Cvjetkovića,
Besnica 60/b, Ljubljana, ki ga zastopa Bo-
jan Hojnik, odvetnik iz Lucije, proti toženi
stranki Latifu Fejsovskemu, Ob potoku 50,
Ljubljana, zaradi priposestvovanja, pcto.
3,000.000 SIT, dne 11. 4. 2003 sklenilo:

toženi stranki Latifu Fejsovskemu se po-
stavi začasni zastopnik, odvetnik Zoran Stan-
kič iz Ljubljane.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. P
2431/2002-I, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma dokler skrbstveni organ ne sporoči so-
dišču, da je toženi stranki postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2003

P 193/2003 SR-9200
Okrajno sodišče v Novem mestu je v prav-

dni zadevi opr. št. P 193/2003, tožeče stran-
ke Zavarovalnice Tilia, d.d., zoper toženo
stranko Jurko Zoroja, Čufarjeva 3, Ljubljana,
zaradi plačila 228.378,80 SIT, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, toženi stranki postavilo
začasno zastopnico, odvetnico Darjo Kvas iz
Novega mesta, Glavni trg 28.

Začasna zastopnica bo zastopala intere-
se tožene stranke v tej pravdni zadevi vse
dotlej, dokler se ne ugotovi njeno bivališče
oziroma dokler tožena stranka ali njen po-
oblaščenec ne nastopita pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 21. 7. 2003

P 192/2003 SR-9201
Okrajno sodišče v Novem mestu je v prav-

dni zadevi opr. št. P 192/2003, tožeče stran-
ke Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto, Se-
idlova cesta 5, Novo mesto, ki jo zastopa
pooblaščenka Angelika Lukačić, zoper tože-
no stranko Heleno Vtičar Gibičar, Ilirska 19,
Ljubljana, zaradi plačila 1,331.595,20 SIT,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, toženi
stranki postavilo začasnega zastopnika, od-
vetnika Naceta Štamcarja iz Novega mesta.

Začasni zastopnik bo zastopal interese
tožene stranke v tej pravdni zadevi vse do-
tlej, dokler se ne ugotovi njeno bivališče ozi-

roma dokler tožena stranka ali njen poobla-
ščenec ne nastopita pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 21. 7. 2003

Oklici dedičem

D 202/2002 OD-10138
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pokojnem Klun Andreju, sinu
Matije, roj. 26. 11. 1920, državljanu Repu-
blike Slovenije, nazadnje stanujočem v Ko-
čevju, Podgorska ulica 11, umrlem 1. 4.
2002, v Ljubljani.

V poštev za dedovanje po zakonu, če
zapustnik oporoke ne bi napravil, bi med
drugimi zakonitimi dediči prišli tudi potomci
pred zapustnikom umrlega zapustn. brata
Klun Friderika, potomci pred zapustnikom
umrlega zapustn. brata Klun Josipa ter po-
tomci pred zapustnikom umrle zapustn. ses-
tre Kreutzmaier Hilde, ki pa so sodišču ne-
znani in živijo na neznanih naslovih v tujini.
Zato sodišče s tem oklicem poziva vse po-
tomce Klun Friderika, Klun Josipa in Kreut-
zmaier Hilde, da se v roku enega leta od
objave tega oklica in oklica na sodni deski
tukajšnjega sodišča zglasijo in uveljavljajo
svojo pravico do dediščine. Po preteku oklic-
nega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko
obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z
Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 7. 7. 2003

II D 442/2001 OD-10137
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče za-

puščinski postopek po pokojni Klopčič Va-
lentini, roj. Seljak-Pišek, hčeri Janeza, roj.
30. 1. 1915, urmli 30. 4. 2001, nazadnje
stanujoči Rozmanova ul. 2, Ljubljana, držav-
ljanki Republike Slovenije.

Zapustnica je z oporoko razdelila svoje
premoženje oporočni dedinji Ljudmili Gruev.

Na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju sodišče poziva vse morebitne osebe, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se
priglasijo v roku enega leta od objave tega
oklica kot dediči pri tem sodišču.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2003

Sodni register
vpisi po ZGD

Spremembe

KRANJ

Rg-408176
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00490 z dne 2. 9. 1999, pri
subjektu vpisa Sallex Trade, trgovina in
gostinstvo, d.o.o., sedež: Rotarjeva ulica
3, 4000 Kranj, pod vložno številko
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1/04331/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5720192
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Stankovič Branislava, razrešena 4. 5. 1999,
direktor Aličehajić Ibrahim, Domžale, Ljub-
ljanska cesta 84 A, imenovan 4. 5. 1999,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Izbrisi

MURSKA SOBOTA

Rg-18526
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 2000/01469 z dne 23. 4.
2001, pod št. vložka 1/00793/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična št.: 5468604
Firma: Zbigovčanka – trgovina na ve-

liko in malo Zbigovci d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo.
Sedež: Zbigovci 30, 9250 Gornja

Radgona.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT.
Obveznost plačila vseh morebitnih ob-

veznosti izbrisane družbe prevzame Križan
Cvetka, Zbigovci 30, 9250 Gornja Radgo-
na, vložek: 1,502.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 24. 9. 1990.

Obrazložitev: ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal prav-
nomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o go-
spodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, v
nadaljevanju: ZGD) izbrisalo iz sodnega re-
gistra v izreku sklepa navedeno gospodar-
sko družbo. V skladu z določilom drugega
odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove dru-
žbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe.

Pravni pouk: zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KOPER

Srg 2543/2001 Rg-8891
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba M S M hoteli, hotelirstvo in

gostinstvo, d.o.o., Med vrtovi 2, 6320
Portorož, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/5088/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu družbenika z dne
11. 10. 2000.

Družbenik Sergij Juriševič iz Portoroža,
Obala 28, izjavlja, da so poplačane vse ob-
veznosti družbe, da družba ni imela zaposle-
nih delavcev in da prevzame obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku, se prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbri-
su iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 5. 2002

Srg 705/2003 Rg-10133

Okrožno sodišče v Kopru kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:

družba TAKSKOL, Klabjan – Prašni-
kar, zastopanje, posredovanje, trgovi-
na, d.n.o., Koper, Ferrarska ulica 10, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/6125/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 30. 6.
2003.

Družbenika Klabjan Ivan, stanujoč v An-
karanu, Bevkova ulica št. 35 in Prašnikar
Ivo, stnaujoč v Dekanih št. 89/A, izjavljata,
da družba nima zaposlenih delavcev, nima
neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma
je poplačala vse dosedanje obveznosti, da
je uredila vsa razmerja s tretjimi ter da pre-
vzemata obveznost plačila vseh morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po poplačilu vseh obveznosti se preo-
stala denarna sredstva družbe prenesejo
družbenikoma sorazmerno njunima poslov-
nima deležema, in sicer Ivanu Klabjanu v
višini 76%, Ivu Prašnikarju v višini 24% pre-
ostalih denarnih sredstev.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbri-
su iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 8. 2003

Srg 816/2003 Rg-10134

Okrožno sodišče v Kopru kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:

družba Metlica, podjetje za čiščenje
in vzdrževanje, d.o.o., Izola, Zaprta uli-
ca 6, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/2375/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu družbenikov z
dne 15. 7. 2003.

Družbenika Hajdnik Mitja in Hajdnik Hu-
dita, stanujoča v Kopru, Prisojna pot št. 1,
izjavljata, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da so urejena vsa razmerja z de-
lavci in da prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe po
izbrisu družbe iz sodnega registra, katere
bi upniki uveljavljali v roku enega leta od
dneva objave izbrisa družbe v Uradnem li-
stu RS.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe razdeli med družbenikoma v ra-
zmerju njunih poslovnih deležev napram
osnovnemu kapitalu.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbri-
su iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 8. 2003

KRANJ

Srg 933/2003 Rg-10135
Družba Skrbiš & CO, gostinstvo,

d.n.o., Žabnica, s sedežem Šutna 30, Ža-
bnica, vpisana na reg. vl. št. 1/6289/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe upnikom prevzameta
Šebjanič Marjan, Frankovo naselje 73,
Škofja Loka in Skrbiš Tatjana, Šutna 30,
Žabnica.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu dru-
žbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 7. 2003

LJUBLJANA

Srg 01437/2003 Rg-4951
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Eurospek-
ter d.o.o., podjetje za tržne komunikacije,
Stražarjeva ulica 25, Ljubljana, ki jo zasto-
pa odvetnik Boris Grobelnik iz Ljubljane,
Miklošičeva 18, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Eurospekter d.o.o., Stra-
žarjeva ulica 25, Ljubljana, objavlja sklep:

družba Eurospekter d.o.o., podjetje za
tržne komunikacije, Stražarjeva ulica
25, Ljubljana, reg. št. vl. 1/02402/00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu ustanovitelja z dne 17. 2. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Čož Srečko, Brodarjev
trg 6, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2,100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na ustanovitelja.

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 14. 4. 2003

Srg 03962/2003 Rg-9177
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Yutro
d.o.o., Podjetniško svetovanje in poslovno
svetovanje, Ljubljana, Malnarjeva 45, ki jo
zastopa notarka Metka Zupančič iz Ljublja-
ne, Vilharjeva 127, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra Yutro d.o.o., Ljubljana, Malnar-
jeva 45, Ljubljana, objavlja sklep:

družba Yutro d.o.o., Podjetniško sve-
tovanje in poslovno svetovanje, Ljublja-
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na, Malnarjeva 45, reg. št. vl.
1/09243/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanoviteljice z dne 9. 5.
2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Tratnik Marjetka, Voj-
kova 77, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti dru-
žbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na ustanoviteljico.

Zoper sklep ustanoviteljice o preneha-
nju družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2003

Srg 03719/2003 Rg-9185
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Gmac, fi-
nančne storitve, d.o.o., v angleškem jeziku:
Gmac Financial Servicest, Ltd., Dunajska
156, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška dru-
žba Colja, Rojs & partnerji o.p., d.n.o. iz
Ljubljane, Tivolska 48, za prenehanje dru-
žbe po skrajšanem postopku in izbris iz so-
dnega registra družbe Gmac d.o.o., v an-
gleškem jeziku: Gmac Ltd., Dunajska 156,
Ljubljana, objavlja sklep:

družba Gmac, finančne storitve,
d.o.o., v angleškem jeziku: Gmac Financi-
al Services, Ltd., Dunajska 156, Ljublja-
na, reg. št. vl. 1/33453/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja z dne 21. 5. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je General Motors Accep-
tance Corporation, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware, Združene države
Amerike, z ustanovitvenim kapitalom
42,950.860 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 42,950.860 SIT prene-
se v celoti na ustanovitelja.

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 30. 6. 2003

MARIBOR

Srg 2908/2002 Rg-2566
Okrožno sodišče v Mariboru je po so-

dniku Jožetu Vidicu v postopku prenehanja
družbe po skrajšanem postopku po predlo-

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

PRIMC d.o.o., Žabarjeva 6, Ljubljana,
štampiljko z napisom PRIMC d.o.o.Žaba-
rjeva 8 Ljubljana z logotipom - podpisom
s krono. gnm-131038

Priglasitveni list

Bren Alenka s.p., Storitve, svetovanje
in trgovina, Vogelna ulica 8, Ljubljana, pri-
glasitveni list, opravilna št. 28-3653/03,
izdan dne 24. 2. 2003. gny-130897

Dragovič Divna s.p., Novi trg 9, Novo
mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/1012-94, mat. št. 5074331, izdan
dne 7. 7. 1994. gny-130847

gu družbenika z dne 16. 12. 2002, na
podlagi določil 394. do 396. člena Zako-
na o gospodarskih družbah, dne 20. 2.
2003 sprejelo sklep:

družba W.D.G. trgovina in storitve
d.o.o., Ulica Kneza Koclja 14, Maribor,
reg. št. vl. 1/10728-00, katere družbenik
je Lieven Heinz, Hauptstrasse 9, Dorma-
gen 41540, Nemčija, po sklepu družbeni-
ka družbe z dne 12. 12. 2002, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti upnikom je prevzel Lieven
Heinz.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodi-
šču v Mariboru, ker bo sodišče sicer spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 2. 2003

Srg 2905/2002 Rg-2567

Družba I.P.G., storitve in posredova-
nje d.o.o., Ulica kneza Koclja 14, Mari-
bor, reg. št. vl. 1/10729-00, katere dru-
žbenik je Lieven Heinz, Hauptstrasse 9,
Dormagen 41540, Nemčija, po sklepu dru-
žbenika družbe z dne 12. 12. 2002, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti upnikom je prevzel Lieven
Heinz.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodi-
šču v Mariboru, ker bo sodišče sicer spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 2. 2003

Medved Tadej, Pod Pohorjem 4, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna št.
064-7378/2001, izdan dne 1. 12. 2001.
gnd-130993

Vončina Marjo, Voglarji 29, Trnovo pri
Gorici, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
003942/1662/00-47/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnz-131196

Vučkovič Milan s.p., Valvasorjeva 70,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-3979/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gny-130697

Žmavc Marija s.p., Aškerčeva ulica 44,
Mozirje, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 019515/0731/00-45/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnh-131289

Potne listine

Ahmetaj Fatmir, Milčinskega ulica 8,
Celje, potni list, št. P00118040.
gnj-131287

Alijević Osman, Cesta Kozjanskega od-
reda 6, Senovo, potni list, št. P00212363.
gns-130707

Awadalla Akram, Lovska ulica 9, Mari-
bor, potni list, št. P00441520.
gns-131328

Božič Aleksandra, Gregorčičeva 12, To-
lmin, potni list, št. P00603317.
gnr-130704

Bulić Siniša, Pahorjeva 49, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. P00902540.
gnl-130935

Čibej Alenka, Vogrsko 22, Volčja Dra-
ga, maloobmejno prepustnico, št. AI
66359, izdala UE Nova Gorica.
gnt-131252

Ćirović Miljan, Brilejeva 19, Ljubljana,
potni list, št. P00740756. gnc-131019

Filipovič Filip, Vojkova cesta 8/a, Sol-
kan, maloobmejno prepustnico, št. AI
87800. gnd-130693

Golub Josip, Žamenci 8/a, Dornava,
potni list, št. P00181202. gnr-131079

Hafner Alenka, Ob žici 13, Ljubljana,
potni list, št. P00831819. gnh-130864

Hočevar Špela, Resljeva cesta 34, Lju-
bljana, potni list, št. P00078038.
gng-131315

Hvala Cerkovnik Mojca, Spodnji Rud-
nik 4/17, Ljubljana, potni list, št.
P00446782. gnw-131299

Jančič Mateja, Plešivo 42, Dobrovo v
Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
147202. gnh-130664

Klemenčič Boštjan, Predmost 27, Po-
ljane nad Škofjo Loko, potni list, št.
P00774433. gne-130892

Klinkon Ana, Zatolmin 42, Tolmin, potni
list, št. P00869535. gnm-131084

Kozmus Roman, Milčinskega 6, Celje,
potni list, št. P00487638. gny-130722

Kremžar Mitja, Brodarjev trg 10, Ljub-
ljana, potni list, št. P00354995.
gnw-131024

Lapuh Milena, Čobčeva 12, Hoče, pot-
ni list, št. P00667498. gnz-130946
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Lešnjak Danica, Cimermanova 7, Ljub-
ljana, potni list, št. P00114477.
gnu-131251

Lopšatič Anton, Levstikov trg 7, Ljublja-
na, potni list, št. P00483947. gno-131107

Lorenčič Alenka, Novinci 1/a, Vitomar-
ci, potni list, št. P00197332. gnr-130779

Makarovič Iztok, Šempas 33/a, Šem-
pas, potni list, št. P000657251.
gnc-131094

Markoja Darko, Polje, Cesta XXVI/17,
Ljubljana-Polje, potni list, št. P00148089.
gnc-130819

Martelanc Patricij, V mlinu 8, Šempeter
pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št.
AI 000117284. gng-130665

Pammer Adolf Karel, Šišenska 19, Lju-
bljana, potni list, št. P00512449.
gnu-130751

Popovič Peter, Škofova ulica 8, Ljublja-
na, potni list, št. P00074785. gnw-130824

Raducič Tomaž, Ljubljanska cesta 62,
Celje, potni list, št. P00857163.
gnb-130570

Reich Terezija, Dobrovce, Kidričeva ce-
sta 72, Miklavž na Dravskem polju, potni
list, št. P00977326. gne-131267

Rozman Mateja, Gregorčičeva 23, Lju-
bljana, potni list, št. P00409846.
gny-131322

Rutar Vesna, Zatolmin 16, Tolmin, potni
list, št. P00283999. gni-130938

Sandić Saša, Regentova ulica 4/b, An-
karan - Ankarano, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 32063, izdala UE Koper.
gnu-131101

Smrekar Robert, Gabrov trg 23, Ljub-
ljana, potni list, št. P00062508.
gnk-130861

Steffe Fabio, Partizanska 23, Koper -
Capodistria, potni list, št. P00171047.
gnc-130669

Šutilović Dragica, Poljanska cesta 54,
Ljubljana, potni list, št. P00663393.
gnu-131326

Teršek Korl, Hrib 9, Preddvor, potni list,
št. P00603671. gni-131288

Zaletel Suzana, Peruzzijeva 18, Ljublja-
na, potni list, št. P00843196. gnk-131336

Žakelj Andrej, Podpeška cesta 93/a,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P00657082. gnj-130962

Železnik Anton, Nožice, Gostičeva ces-
ta 42/a, Radomlje, potni list, št.
P00289172. gnk-131311

Žerjal Robert, Kunaverjeva 4, Ljublja-
na, potni list, št. P00687682. gnx-130773

Žontar Ciril, Krakovo 48, Naklo, potni
list, št. P00846780. gnp-131106

Žuraj Balog Alenka, Naselje heroja Ma-
roka 7, Sevnica, potni list, št. P00981362.
gnu-130901

Osebne izkaznice

Amon Pavel, Gorazdova ulica 3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 90518.
gng-131190

Anžlovar Andrej, Milana Majcna 8, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 1083773.
gnj-131012

Apih Jurij, Uraničeva 6/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 246464.
gnc-131069

Ašenberger Franc, Zavrh pri Galiciji
2/a, Žalec, osebno izkaznico, št.
814203. gnz-131271

Babič Jana, Podmark 21, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 366217.
gng-130940

Babnik Marko, Reteče 18, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 1629104.
gnc-130944

Bajec Marija Vislava, Idrijska 12, Ajdo-
vščina, osebno izkaznico, št. 1246510.
gnq-130705

Barič Filip, Ulica Dušana Kvedra 38,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 329322.
gnd-130793

Berlič Ana Jožefa, Devova 17, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 105136.
gno-131032

Bobič Adi, Pesnica 19, Zgornja Kun-
gota, osebno izkaznico, št. 325327.
m-1114

Bogdan David, Dolnje Ležeče 91, Di-
vača, osebno izkaznico, št. 207552.
gni-131063

Brdnik Frančišek Vincenc, Vodovodna
11, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
328733. gno-130607

Brečko Friderik, Trubarjeva 55/a, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 779080.
gnc-130644

Bučković Denis, Ul. 7. maja 4, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 951095.
gnu-130676

Bučković Ines, Ul. 7. maja 4, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 433417.
gnw-130674

Camloh Branka, Šalek 86, Velenje, ose-
bno izkaznico, št. 614650. gnv-130675

Cigula Stjepan, Zg. Hoče 33, Hoče,
osebno izkaznico, št. 9000. gnv-130950

Colja Aleksander, Tolminskih puntarjev
8, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
326984. gnq-131080

Časar Andrej, Tominčeva 5, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 277914. gnz-130796

Časar Viktor, Tišina 21, Tišina, osebno
izkaznico, št. 1616272. gnv-131075

Čoh Estera, Lušečka vas 87/a, Po-
ljčane, osebno izkaznico, št. 1403119.
gnw-130649

Čoh Tilen, Lušečka vas 87/a, Poljča-
ne, osebno izkaznico, št. 1695920.
gnv-130650

Čukić Sara, Topniška ulica 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1153273.
gnw-131249

Ćirović Miljan, Brilejeva 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1000424.
gnb-131020

Delux Boris, Marinčev grič 21, Vrhni-
ka, osebno izkaznico, št. 204425.
gnt-131052

Djekić Vesna, Prušnikova 10, Maribor,
osebno izkaznico, št. 283152.
gnv-130775

Djurović Tamara, Ambrožev trg 3, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 1545267.
gnd-130918

Dobrajc Miha, Virlog 12, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 199987.
gnr-130604

Dolenc Sara, Stresova 2/b, Kobarid,
osebno izkaznico, št. 366869.
gnz-131096

Domjo Devid, Kraljeva ulica 3, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št.
1208930. gnn-130933

Ferjan Andrej, Dolenja vas 3/b, Gro-
suplje, osebno izkaznico, št. 1397646.
gne-130967

Finžgar Marjan, Šercerjeva ulica 37,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 243361.
gns-131253

Forjan Katarina, Rogašovci 72, Roga-
šovci, osebno izkaznico, št. 1191661.
gny-131097

Frank Anton, Šmarska cesta 60, Ko-
per - Capodistria, osebno izkaznico, št.
1552424. gnm-130934

Furst Tanja, Na Gaju 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 925287.
gnm-130809

Gajanović Vojin, Brilejeva ulica 201,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 416911.
gnr-130754

Glavič Robert, Frankolovska 4, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 129692.
gnk-130636

Globačnik Jožef, Dunajska 105, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 347672.
gni-131013

Grabner Milena, Pod gabri 1, Celje,
osebno izkaznico, št. 971364.
gnd-131268

Gračner Zlatko, Slomškova 5/a, Slo-
venske Konjice, osebno izkaznico, št.
776144. gns-130678

Grager Kristina, Kardeljeva 57, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 845608.
gnf-130716

Grmek Franc, Rakitna 77, Preserje,
osebno izkaznico, št. 1322270.
gnj-131087

Hajnšek Damjan, Vrh 24, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 1174555.
gnt-130902

Hamp Simon, Zikova 7, Kamnik, oseb-
no izkaznico, št. 452550. gnz-131321

Hanžel Miroslav, Radoslavci 11, Mala
Nedelja, osebno izkaznico, št. 377996.
gnp-131081

Hočevar Primož, Velike Lese 35, Krka,
osebno izkaznico, št. 389919.
gns-131028

Hojnik Marija, Janževa gora 78, Selni-
ca ob Dravi, osebno izkaznico, št.
1372445. gnb-131095

Horvat Anita, Alpska 1, Bled, osebno
izkaznico, št. 1671227. gnr-131254

Hvala Cerkovnik Mojca, Spodnji Rud-
nik 4/17, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
388443. gnx-131298

Hvalec Zibelnik Vikica, Brilejeva ulica
9, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
434251. gnm-131009
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Ilić Ljiljanka, Cankarjeva 4, Črnomelj,
osebno izkaznico, št. 226300.
gnl-130635

Istenič Angela, Prušnikova 64, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št.
167598. gns-131203

Jevnikar Marjetka, Šmarska cesta 3,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 1556004. gnj-131262

Jurič Natalija, Lenartova pot 10, Breži-
ce, osebno izkaznico, št. 1580623.
gnk-131061

Juričan Antonija, Mestni trg 2, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 277361.
gnz-131221

Kacjan Sašo, Čračarjevec 21, Loga-
tec, osebno izkaznico, št. 171319.
gns-131103

Kalan Valentina, Na kresu 8, Železniki,
osebno izkaznico, št. 527290.
gnf-130966

Kamnikar Draginja, Pavšičeva 6, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 216713.
gni-131338

Karnet Nastja, Košaki, V klancu 7, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 928476.
gno-131057

Karničnik Mateja, Robičeva 44, Lim-
buš, osebno izkaznico, št. 1323490.
gns-131278

Kastelec Anton, Dol. Karteljevo 25,
Novo mesto, osebno izkaznico, št.
1548190. gnl-130760

Kerč Miha, Drtija 53, Moravče, oseb-
no izkaznico, št. 1303786. gnd-131318

Kerin Kristjan, Seča 170, Portorož -
Portorose, osebno izkaznico, št.
1536268. gnq-130905

Klemenčič Suzana, Nova vas pri Les-
cah 3, Radovljica, osebno izkaznico, št.
980507. gni-131263

Klemenčič Urša, Med vrtovi 14, Mikla-
vž na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 1396739. gnf-131266

Klobasa Angela, Šratovci 8, Radenci,
osebno izkaznico, št. 364090.
gns-130903

Kmetič Franjo, Pregljeva ul. 10, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 316919.
gny-130772

Knap Milan, Kozjak 4, Mislinja, oseb-
no izkaznico, št. 628414. gnn-130758

Koren David, Ljubljanska 22/a, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 1037277.
gnr-131104

Kosirnik Peter, Stolnik 19, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 1355925.
gnl-130910

Kostelec Jure, Tiranova ulica 48, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 81500.
gnj-130912

Koštomaj Aleš, Slomškov trg 7, Celje,
osebno izkaznico, št. 1110877.
gnp-130956

Koštomaj Štefan, Osenca 13, Teharje,
osebno izkaznico, št. 1523220.
gnc-131269

Kozmus Roman, Milčinskega 6, Celje,
osebno izkaznico, št. 196614.
gnz-130721

Kožar Jože, Galicija 40/a, Žalec, ose-
bno izkaznico, št. 1549679. gng-130965

Krašovec Tomislav, Frenkova ulica 9,
Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico,
št. 621697. gnj-130812

Krek Stanislav, Horjulska cesta 28,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 732925.
gnt-130702

Krempuš Eva, Miklošičeva 1, Celje,
osebno izkaznico, št. 1666819.
gnk-131286

Krišto Džoni, Zelena pot 23, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1599780.
gnr-130804

Leban Branko, Dolje 1/c, Tolmin, ose-
bno izkaznico, št. 494653. gno-131082

Lesjak Jurij, Nazorjeva 10, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 1548301. gnb-131070

Lešnik Grega, Smetanova 27, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1351004.
gnu-131076

Levec Andrej, Liparjeva 38, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 411002.
gnt-130977

Levstik Darja, Senuše 1, Leskovec pri
Krškem, osebno izkaznico, št. 247739.
gns-130653

Lilik Ana, Baznikova ulica 22, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1640072.
gnp-131331

Lubarda Slobodan, Ulica Gradnikov
brigade 8, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 807433. gnc-131319

Lujić Kristijan, Ul. Janka Puclja 3, Kra-
nj, osebno izkaznico, št. 1333021.
gnu-131276

Lušanc Matjaž, Janžev vrh 66, Raden-
ci, osebno izkaznico, št. 482194.
gnz-130671

Luzar Andreja, Staro sejmišče 48, Še-
ntjernej, osebno izkaznico, št. 196105.
gnx-131098

Malbašić Sašo, Dobrova 9, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 1024923.
gnv-131225

Marinko Loti, Tržaška cesta 57, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1517607.
gnl-130660

Markuš Ivan, Trg 41, Prevalje, osebno
izkaznico, št. 1522876. gno-130757

Matijević Ivan, Brodarska 8, Litija, ose-
bno izkaznico, št. 1426847. gnx-130748

Matko Cecilija, Lutrje 5, Ponikva, ose-
bno izkaznico, št. 108047. gns-130953

Mavko Neža, Poljanska 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 401395.
gnb-131220

Mavsar Valentina, Pod Goro 27, Kr-
ško, osebno izkaznico, št. 1363603.
gnm-130959

Medić Jasmina, Brodarjev trg 13, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 1209375.
gnt-131227

Meglič Alojz, Ruperče 42/a, Mala Ne-
delja, osebno izkaznico, št. 270152.
gnd-130768

Mesarič Srečko, Marjeta na Dravskem
polju 40/b, Starše, osebno izkaznico, št.
1556470. gnt-130777

Mihelič Venceslav, Slovenčeva 119,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 526429.
gno-131007

Miklavec Tanja, Plavje 86/d, Škofije,
osebno izkaznico, št. 243568.
gnd-130943

Milošič Larisa, Steletova 8/a, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 1699157.
gnr-131329

Močivnik Mitja, Slovenska 9/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 763940.
gnw-130574

Molek Anica, Kitni vrh 2/a, Zagradec,
osebno izkaznico, št. 878507.
gnn-131333

Movrin Peter, Uskoška 15, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 1190996.
gne-130642

Mrkun Maja, Za vasjo 42/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1115288.
gnd-131293

Mustar Janez, Škocjan 1, Turjak, ose-
bno izkaznico, št. 798978. gnp-131181

Nipič Boštjan, Zg. Korena 33, Zgornja
Korena, osebno izkaznico, št. 379591.
gnw-131074

Omahen Milena, Posavskega 22, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 1529696.
gnz-130621

Osojnik Gregor, Bratov Greifov 34, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 1567584.
gnx-130723

Osterc Emanuela, Kotnikova 6/b, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 880339.
gnr-131054

Pardo Klas, Oljčna pot 17/a, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št.
217664. gno-130932

Pašić Lejla, Puhova 2, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1620400. gnl-131235

Pečnik Janez, Strahinj 31, Naklo, ose-
bno izkaznico, št. 320145. gnb-130770

Pen Milena, Strossmajerjeva 32, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 64886.
gne-130771

Pepevnik Marjana, Vrbje 80, Žalec,
osebno izkaznico, št. 246397.
gnu-130801

Perhaj Olga, Runkova ulica 1, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 9115.
gnn-131308

Petek Nataša, Vrh Zelj 22, Idrija, ose-
bno izkaznico, št. 958266. gnp-130931

Peternel Maja, Agrokombinatska cesta
13/d, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
977329. gnd-130597

Petrun Lucija, Troblje 35/c, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 271240.
gnf-130941

Pintarič Cvetka, Čopova 3, Maribor,
osebno izkaznico, št. 470095.
gnm-130634

Pirc Gregor, Merljaki 58/a, Renče,
osebno izkaznico, št. 1052334.
gnj-130937

Plahuta Franc, Šentrupert 93/e, Šent-
rupert, osebno izkaznico, št. 715578.
gnb-130945

Plahuta Helena, Tolminskih puntarjev
2, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
865136. gnm-130759
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Planka Branko, Ulica Ivana Turšiča 7,
Sežana, osebno izkaznico, št. 998971.
gnb-130970

Plevnik Franci, Olimje 52, Podčetrtek,
osebno izkaznico, št. 1447526.
gny-130797

Podgrajšek Korošec Martina, Za gra-
dom 25, Maribor, osebno izkaznico, št.
1409444. gnq-130655

Podjed Marija, Godič 68/d, Stahovi-
ca, osebno izkaznico, št. 1495736.
gnf-131291

Polajnar Tomo, Britof 3, Kranj, osebno
izkaznico, št. 71292. gne-131067

Polič Andrej, Dupleška cesta 77, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 914799.
gnt-130952

Popovič Živa, Škofova ulica 8, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1124180.
gnv-130825

Popović Ervin, Ulica borcev 1, Breži-
ce, osebno izkaznico, št. 690976.
gnw-130724

Popović Zvjezdana, Pretnarjeva ulica
6, Postojna, osebno izkaznico, št.
626369. gny-131072

Potrč Daniel, Deržaničeva 11, Limbuš,
osebno izkaznico, št. 1149993.
gne-130792

Prebil Aljaž, Ljubgojna 30, Horjul, ose-
bno izkaznico, št. 1366339. gnl-130785

Prebil Blaž, Ljubgojna 30, Horjul, ose-
bno izkaznico, št. 1366362. gnk-130786

Prebil Gregor, Ljubgojna 30, Horjul,
osebno izkaznico, št. 1366313.
gnq-130784

Prebil Jelka, Ljubgojna 30, Horjul, ose-
bno izkaznico, št. 200224. gni-130788

Prebil Jožef, Ljubgojna 30, Horjul,
osebno izkaznico, št. 199070.
gnj-130787

Preskar Matjaž, Ulica bratov Učakar
112, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
777146. gnn-131108

Primožič Gregor, Vrhovci, Cesta V/6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 268415.
gny-130822

Prislan Matjaž, Kotlje 16/a, Kotlje,
osebno izkaznico, št. 1016102.
gnv-131250

Prošek Živa, Tesovnikova 45, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1104765.
gnd-130743

Pšunder Zora, Cesta v Rošpoh 35, Ka-
mnica, osebno izkaznico, št. 59820.
gnw-130774

Pulko Horvat Andrej, Miklošičeva 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 291063.
gns-131178

Rac Jožef, Šentanel 19, Prevalje, ose-
bno izkaznico, št. 460663. gnd-131093

Rakić Milan, Hrastje 38/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 285416.
gng-130790

Rihtar Petra, Tolsti vrh 1, Loče pri Po-
ljčanah, osebno izkaznico, št. 292967.
gnd-131068

Romšek Vida, Fužine 2, Kamnik, ose-
bno izkaznico, št. 399498. gny-130872

Rošer Matej, Hotinja vas, Na Deucah
1, Orehova vas, osebno izkaznico, št.
1387891. gnp-130631

Roškarić Aleksander, Stanetova 19,
Celje, osebno izkaznico, št. 1257086.
gnq-130630

Rozman Maša, Boračeva 39/b, Rade-
nci, osebno izkaznico, št. 329211.
gnw-131099

Sadar Mojca, Dolenjska cesta 139,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1050737.
gnz-130871

Sagadin Mateja, Strmška ulica 15, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 1596107.
gnm-131259

Sinkovič Dajana, Košenice 80, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 1323776.
gnf-130666

Skočir Jordan, Kidričeva 28/b, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1546074.
gnx-131248

Skvarča Nevenka, Klanska ulica 2, Me-
dvode, osebno izkaznico, št. 906351.
gng-131015

Slabe Anton, Dutovlje 112, Dutovlje,
osebno izkaznico, št. 1565357.
gnr-130629

Smolej Ivan, Ročevnica 16, Tržič, ose-
bno izkaznico, št. 1670545. gns-131303

Stopar Samo, Kocjančičeva 9, Anka-
ran - Ankarano, osebno izkaznico, št.
979511. gnn-131258

Strašek Anton, Ptujska gora 39, Ptuj-
ska Gora, osebno izkaznico, št. 784938.
gnr-130904

Šauperl Marjan, Žimica 83, Zgornja
Korena, osebno izkaznico, št. 802998.
gnw-130949

Šimenc Karolina, Smrtnikova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1667678.
gnw-131274

Šinkovec Stanislav, Jeranova 1, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 1518994.
gnh-130789

Škof Stanislav, Lojzeta Spacala 6, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 1543864.
gnr-131083

Škofljanec Janez, Kržičnikova ulica 21,
Brežice, osebno izkaznico, št. 18230.
gnh-131064

Škorjanec Ivan, Ulica XIV. divizije 68,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
5597. gnu-130976

Škrlj Marko, Vrtojba, Krožna cesta 23,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 822983. gnc-131294

Škrobar Jožica, Magdalenski trg 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1538450.
gno-130632

Špenko Janez, Moste 95/a, Komen-
da, osebno izkaznico, št. 1301730.
gnf-130641

Štefe Dušan, Alpska 33, Lesce, oseb-
no izkaznico, št. 860709. gnr-131029

Štine Vesna, Pri pošti 2, Semič, oseb-
no izkaznico, št. 791354. gnt-131277

Tajkal Milan, Tržaška 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 899124.
gnm-131309

Tischler Jasna, Košaki, V klancu 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 209267.
gnp-131056

Tori Gal, CDK 28, Litija, osebno izkaz-
nico, št. 872399. gnu-130626

Tori Klemen, CDK 28, Litija, osebno
izkaznico, št. 524827. gnv-130625

Tošič Leon, Tesovnikova 63, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 253836.
gnv-130750

Trampuž Sonja, Cankarjeva 50, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1075184.
gnh-131264

Trbanc Martin, Jurčkova cesta 27, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 644536.
gnb-130745

Trobec Primož, Levarjeva ulica 57, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 1156224.
gnp-130881

Udovč Ksenja, Ledeča vas 1, Šentjer-
nej, osebno izkaznico, št. 1540876.
gnl-131010

Unger Marjan, Polička vas 6, Jareni-
na, osebno izkaznico, št. 17661. m-1134

Velikonja Marko, Triglavska 12, Žiri,
osebno izkaznico, št. 344470.
gnk-131236

Verbovšek Viktor, Ojstro 33, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 725757.
gnu-130776

Vertačnik Stanislava, Kardeljev trg 2,
Velenje, osebno izkaznico, št. 999841.
gnb-130795

Vidonja Marijana, Žepovci 78, Apače,
osebno izkaznico, št. 23841.
gne-131092

Vrhovšek Peter, Linhartova ul. 12, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 1412574.
gnk-131261

Wolbang Vida, Angelce Ocepkove 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 100304.
gns-130703

Zabret Helenca, Topole 16, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 626838.
gnm-131184

Zajc Blaž, Veliko Mraševo 43, Podbo-
čje, osebno izkaznico, št. 1596140.
gns-131078

Zavnik Mladen, Opekarniška cesta 37,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 150536. gnq-131255

Židan Jakec, Frenkova pot 23, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 874401.
gnp-130781

Žitnik Mateja, Ob potoku 30, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 399257.
gne-130767

Žontar Ciril, Krakovo 48, Naklo, oseb-
no izkaznico, št. 1122533. gnq-131105

Vozniška dovoljenja

Abdič Minka, Novi svet 14, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22781, izdala UE Škofja Loka.
gni-130838

Adamlje Vladimir, Merljaki 59, Renče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEF, št.
12138, izdala UE Nova Gorica.
gnl-130835
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Ahmetaj Čazim, Mlaška cesta 16, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1091487, reg. št. 43235, izdala UE Kra-
nj. gno-131257

Amon Pavel, Gorazdova ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 445135, reg. št. 33083, izdala UE Lju-
bljana. gni-131188

Anžlovar Andrej, Ulica Milana Majcna
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50 km/h, BGH, št. S 1777181, reg.
št. 166768, izdala UE Ljubljana.
gnq-131005

Arnautović Saša, Bonifacijeva 3, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 33032, reg. št. 11175, izdala UE Pi-
ran. gnp-130981

Babič Jana, Podmark 21, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
40707, izdala UE Nova Gorica.
gnk-130836

Babnik Marko, Reteče 18, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGHA,
reg. št. 3351, izdala UE Škofja Loka.
gne-130942

Barič Filip, Ulica Dušana Kvedra 38,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, št. S 1701026, izdala UE
Šentjur pri Celju. gnd-130718

Batinič Željko, Trg Prešernove brigade
4, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 272258, reg. št. 33378, izdala UE
Kranj. gnm-130584

Beričnik Jakob, Čagona 60, Cerkve-
njak, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001510835, izdala UE Lenart.
gnh-130839

Beriša Ljendita, Taborska 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001177393, reg. št. 112116, izdala UE
Maribor. gnx-130648

Bezeg Milan, Ob Težki vodi 61, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10984, izdala UE Novo mesto.
gnl-130889

Bezek Dušan, Metliška cesta 1, Se-
mič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7315. gnn-130958

Biancuzzi Ana, Kajuhova 6, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10442, izdala UE Postojna. gny-131272

Brečko Friderik, Trubarjeva 55/a, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000376453, reg. št. 14500.
gnb-130645

Bučkovič Ines, Ulica 7. maja 4, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1123052. gnj-130587

Camloh Branka, Šalek 86, Velenje, vo-
zniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1817951, reg. št. 10646, iz-
dala UE Velenje. gnx-130673

Cvetrežnik Špela, Majhnova 25, Bohi-
njska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1359242, reg. št. 27074.
gnj-130837

Čampa Gregor, Velike Poljane 21, Ort-
nek, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 7148, izdala UE Ribnica.
gnw-131049

Černilc Branko, Planina 1, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1876905, reg. št. 10455, izdala UE Kra-
nj. gnn-131233

Čoralić Husim, Hrast pri Jugorju 9, Su-
hor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1320520, reg. št. 5501, izdala UE Metli-
ka. gny-130622

Črnivec Borut, Vurnikova ulica 11, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1706340, reg. št.
20649, izdala UE Ljubljana. gnn-131283

Čuk Tadej, Kocjančičeva ulica 41, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1502992, reg. št. 345773, izdala UE Lju-
bljana. gnt-130752

Debeljak Erica, Zvezna ulica 41, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1433883, reg. št. 229608, izdala UE
Ljubljana. gny-130747

Deželak Marjeta, Preloge 4/a, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 14182, izdala UE Žalec.
gnd-130968

Dobnik Danica, Zg. Jablane 22, Cirko-
vce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
510874, reg. št. 23000, izdala UE Ptuj.
gnt-130727

Dolinar Niko, Griči 6, Žiri, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, reg. št. 10751, izdala
UE Škofja Loka. gnb-131245

Felicijan Matjaž, Šentjur na polju 20,
Loka pri Zidanem Mostu, vozniško dovo-
ljenje, kat. BFGH, reg. št. 10006.
gnx-130798

Filipič Jasmina, Precetinci 35, Mala
Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1333329, reg. št. 12260, izdala UE
Ljutomer. gnn-130762

Fortunat Zdenko, 30. divizije 2, Porto-
rož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 120028, izdala UE Piran.
gnx-131048

Gajanović Vojin, Brilejeva ulica 201,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1328240, reg. št. 227905, izdala
UE Ljubljana. gns-130753

Gajšek Primož, Tratna pri Grobelnem
31, Grobelno, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 12414, izdala UE Šentjur pri
Celju. gne-130717

Glavič Robert, Frankolovska 4, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 001493763, reg. št. 106285, izdala
UE Maribor. gni-130638

Gračner Zlatko, Slomškova 5/a, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11469. gnt-130677

Grahek Dragotin, Neubergerjeva ulica
2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1328557, reg. št. 87523, iz-
dala UE Ljubljana. gng-130840

Grbič Miha, Kranjska cesta 3/b, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 21896, izdala UE Kamnik.
gno-131232

Grindl Srečko, Grobelce 7/b, Ribnica
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, reg. št. 20600, izdala UE Šma-
rje pri Jelšah. gnc-130719

Hajdinjak Alojz, Vrbanska cesta 18,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 001177921, reg. št. 45898, izdala
UE Maribor. gny-130647

Heberle Stanislava, Ulica ob gozdu 9,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1012966, reg. št. 202049, izdala
UE Ljubljana. gnt-131327

Hočevar Primož, Velike Lese 35, Krka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1556632, reg. št. 20211, izdala UE Gro-
suplje. gnt-131027

Hojs Anja, Terškova ulica 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 001766003, reg. št. 118968,
izdala UE Maribor. gnr-130679

Horvat Anita, Alpska 1, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1660760,
reg. št. 23626. gnj-131212

Horvat Terezija, Slovenska vas 48/b,
Jesenice na Dolenjskem, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABGH, reg. št. 2573, izdala
UE Brežice. gne-131292

Hozjan Božidar, Poklukarjeva ulica 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 611382, reg. št. 71210, izdala UE
Ljubljana. gny-131047

Hunjek Branka, Dolenjska cesta 244,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 179862, reg. št.
150319, izdala UE Ljubljana. gnp-131231

Hvalec Zibelnik Vikica, Brilejeva ulica
9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 843772, reg. št. 67982, izda-
la UE Ljubljana. gnn-131008

Ilić Marinko, Archinetova ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, št. S1776535, reg. št.
102487, izdala UE Ljbuljana. gnf-131016

Iršič Natalija, Bezina 45, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8801. gno-130682

Ivančič Simon, Kamno 63/a, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S 001289536,
izdala UE Tolmin. gnm-130834

Jamšek Ana, Sevce 21, Rimske Topli-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
106097. gnu-130926

Jančar Jože, Vnajnarje 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1372233, reg. št. 233391, izdala UE Lju-
bljana. gne-131317

Jeseničnik Laura, Krčevina pri Vurber-
gu 170, Spodnji Duplek, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 1425217, reg. št.
43302, izdala UE Ptuj. gne-131217

Jurič Natalija, Lenartova pot 10, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, št. 15684, izda-
la UE Brežice. gnj-131062

Keršič Franc, Gubčeva 14, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
57066, reg. št. 11808. gnz-131071

Kladnik Danilo, Javornik 48, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 17759, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gny-130997

Klemenčič Suzana, Nova vas 3, Rado-
vljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 0696588, reg. št. 16122. gnj-131037

Koračin Branko, Dolnja Težka voda 37,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. AB-
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CGH, reg. št. 20312, izdala UE Novo me-
sto. gnv-130708

Koren Jolanda, Lackova ulica 5, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7841, izdala UE Gornja Radgona.
gnv-131000

Kosi Aljoša, Milčinskega ulica 14, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1494043, reg. št. 120302.
gnz-130971

Kosirnik Peter, Stolnik 19, Kamnik, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
10055, izdala UE Kamnik. gnk-130911

Kostelec Jure, Tiranova ulica 48, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1873477, reg. št. 170062, izdala
UE Ljubljana. gni-130913

Koštomaj Aleš, Slomškov trg 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1685986, reg. št. 50383. gnr-130954

Koštomaj Nina, Višnja vas 10/d, Voj-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 41745. gnw-130924

Kovše Alfonz, Zadobrovo 8, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
985704, reg. št. 31193. gnq-131280

Kožar Jože, Galicija 40/a, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1060300, izdala UE Žalec. gni-130963

Krajnc Marjan, Prvomajska 13, Spod-
nji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 672892, reg. št. 101818. m-1120

Krajnc Saša, Skorba 57/a, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 983359,
reg. št. 35151, izdala UE Ptuj.
gnf-130841

Krejić Milenko, Jakčeva ulica 43, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h bcegh, reg. št. 138790, izdala
UE Ljubljana. gnf-130891

Kristan Jana, Glinškova ploščad 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1287172, reg. št. 112117, izdala UE
Ljubljana. gnp-130806

Kumer Grega, Rusjanov trg 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1250515, reg. št. 224097, izdala UE
Ljubljana. gnk-130936

Lahajnar Donata, Čargova 26, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
35619, izdala UE Nova Gorica.
gnc-130594

Leban Branko, Dolje 11/c, Tolmin, vo-
zniško dovoljenje, št. S 1162536, izdala
UE Nova Gorica. gnn-130987

Lebič Romanoslava, Milčinskega 13,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 121393, reg. št. 16672. gnt-130927

Lesjak Jurij, Nazorjeva 10, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001520619, reg. št. 42017. gnn-131058

Levstik Darja, Senuše 1, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 21142. gnt-130652

Lorbar Sonja, Cvetlična 18, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 5852, izdala UE Pesnica.
m-1130

Lovec Sergeja, Vrazova ulica 92, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
914994, reg. št. 103889. gng-130969

Lozar Matej, Plintovec 5/c, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11964, izdala UE Pesnica.
m-1142

Lukežič Franc, Beričevo 35/a, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCEGH, št. S 1716083, reg. št.
24860, izdala UE Ljubljana. gno-130732

Malbašić Milan, Rusjanov trg 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 688079, reg. št. 66862, izdala UE Lju-
bljana. gnx-131223

Malbašić Sašo, Dobrova 9, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1589857, reg. št. 222931, izdala UE Lju-
bljana. gnw-131224

Marenk Jernej, Selca 72, Selca, voz-
niško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št.
16499, izdala UE Škofja Loka.
gnf-130991

Marinko Boštjan, Tržaška cesta 57,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 766314, reg. št. 145670,
izdala UE Ljubljana. gnm-130659

Martulaš Zdenka, Cesta v staro vas 5,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7559, izdala UE Postojna.
gnm-130984

Matijević Ivan, Brodarska 8, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1652835. gnw-130749

Mesarič Srečko, Marjeta na Dravskem
polju 40/b, Starše, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 910781, reg. št. 65342.
gns-130778

Mihelač Janez, Glavarjeva ulica 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. S 1134601, reg. št. 170895, iz-
dala UE Ljubljana. gnb-131320

Mikanović Davor, Ulica Milana Majcna
21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1719224, reg. št. 234922,
izdala UE Ljubljana. gnf-131091

Mislej Branko, Senožeče 74/a, Seno-
žeče, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 12966. gny-131197

Močnik Marjan, Polzela 39/a, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
901829, izdala UE Žalec. gnj-130662

Ogrin Jolanda, Osp 90/a, Črni Kal,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 11518,
reg. št. 4710, izdala UE Koper.
gni-130842

Ozmec Damjan, Veličane 22, Ivanjko-
vci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8399, izdala UE Ormož. gnh-130589

Pečar Ingrid, Bazoviška cesta 7/a, Se-
žana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6769, izdala UE Sežana. gni-130588

Pepevnik Marjana, Vrbje 80, Žalec, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1026906, izdala UE Žalec. gnt-130802

Perhaj Olga, Runkova ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252633, reg. št. 217448, izdala UE Lju-
bljana. gno-131307

Peternel Maja, Agrokombinatska cesta
13/d, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1551125, reg. št. 247452,
izdala UE Ljubljana. gne-130596

Petrović Nada, Cesta 13. julija 10/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 545094, reg. št. 193733, izdala UE
Ljubljana. gni-131113

Planinšec Zoran, Dovže 24, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
13229. gnv-130725

Podgrajšek Korošec Martina, Za gra-
dom 25, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 000876866, reg. št.
65037, izdala UE Maribor. gnp-130656

Podjed Marija, Godič 68/d, Stahovi-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
627782, reg. št. 13258, izdala UE Kam-
nik. gng-131290

Podrzavnik Robert, Vas 38, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. 8189, izdala UE Radlje
ob Dravi. gng-130569

Popovič Živa, Škofova ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
926481, reg. št. 107912, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-130826

Potež Denis, Cesta XIV. divizije 26/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1230075, reg. št. 114452, izdala
UE Maribor. gnl-130914

Prebil Jelka, Ljubgojna 30, Horjul, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1042471, reg. št. 171960, izdala UE Lju-
bljana. gne-130817

Prebil Jožef, Ljubgojna 30, Horjul, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
686456, reg. št. 104436, izdala UE Lju-
bljana. gnd-130818

Prelesnik Robert, Goljarjeva pot 7, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 614176, reg. št. 145418, izdala UE
Ljubljana. gnb-131295

Pretnar Marko, Mucherjeva ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1164989, reg. št. 218566, izdala
UE Ljubljana. gnv-130875

Prhne Gorazd, Gradac 126, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1086216, reg. št. 5108, izdala UE Metli-
ka. gni-130613

Primc Gregor, Brodarjev trg 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1759758, reg. št.
258748, izdala UE Ljubljana.
gnz-130696

Primožič Gregor, Vrhovci, Cesta V/6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1368756, reg. št. 08092, izdala UE
Ljubljana. gnz-130821

Prosen Nataša, Veliki Gaber 103, Veli-
ki Gaber, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1432106, reg. št. 12250, izdala UE
Trebnje. gnp-130731

Rakić Milan, Hrastje 38/a, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1739976, reg. št. 126298.
gnf-130791

Ravnikar Gregor, Kajuhova 28, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9033, izdala UE Piran. gnq-130580

Reberšek Jure, Polšina 1, Trojane, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1640135. gnb-130920
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Rihtar Srečko, Dvoržakova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1594791, reg. št. 381, izda-
la UE Ljubljana. gnk-130761

Rozmarič Bogomir, Prvomajska ulica
21, Veržej, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1606460, reg. št. 13140, izdala UE
Ljutomer. gnv-131100

Sadar Mojca, Dolenjska cesta 139,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1041672, reg. št. 161906, izdala
UE Ljubljana. gnb-130870

Sagadin Mateja, Strmška ulica 15, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 874102, reg. št. 108686. gnl-131260

Sedej Irena, Kosovelova 4, Žiri, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 23815, iz-
dala UE Škofja Loka. gnt-130577

Simčič Verica, Plešivica pri Žalni 20/a,
Grosuplje, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 89/2003.
gnz-130846

Skočir Jordan, Kidričeva 28, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29089. gng-131215

Skvarča Nevenka, Klanska ulica 2, Me-
dvode, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1778020, reg. št.
31955, izdala UE Ljubljana. gnh-131014

Smolej Ivan, Ročevnica 16, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
001847513, reg. št. 3169, izdala UE Tr-
žič. gnr-131304

Sofrić Ratko, Cesta oktobrskih žrtev
8, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50 km/h, BGH, št. 31069, izdala UE
Novo mesto. gnn-131208

Stožinič Dejan, Bučka 27, Škocjan, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št.
12706, izdala UE Sevnica. gno-130807

Svetak Dragutin, Knafelčeva ulica 30,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000334604, reg. št. 33080, izdala
UE Maribor. gnt-131077

Šajnovič Nada, Zasadi 7, Destrnik, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1518156, reg. št. 44940, izdala UE Ptuj.
gnd-131218

Šenk Rafael, Mače 15, Kranj, preklic
duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BFGH, št. S 1115607, reg. št. 25016,
izdala UE Kranj. gnm-131284

Šetinc Igor, V Murglah 209, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1299579, reg. št. 225666, izdala UE Lju-
bljana. gne-130867

Šiftar Aleš, Ul. Šercerjeve brigade 5,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1534757, reg. št. 109844, izdala
UE Maribor. gnq-130909

Šimenc Karolina, Smrtnikova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. S 1797273, reg. št.
57523, izdala UE Ljubljana. gnc-131273

Škarjot Gorazd, Čreta, Polanska cesta
55, Orehova vas, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001472424, reg. št.
119371, izdala UE Maribor. gnt-131102

Škoflek Slavko, Tomšičeva 19, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
48861, reg. št. 21423, izdala UE Vele-
nje. gny-130922

Šmigoc Jožef, Repišče 48/a, Zgornji
Leskovec, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1590301, reg. št. 17104,
izdala UE Ptuj. gnb-130599

Špenko Janez, Moste 95/a, Komen-
da, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 2180, izdala UE Kamnik. gng-130640

Štefe Dušan, Alpska 33, Lesce, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1449001, reg. št. 21839, izdala UE Ra-
dovljica. gnq-131030

Štepic Sebastjan, Celovška cesta 83,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABC-
GH, št. S 1488332, reg. št. 170949, iz-
dala UE Ljubljana. gnc-130694

Šturm Marko, Novo polje, Cesta IX/15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1709885, reg. št.
257858, izdala UE Ljubljana.
gno-130657

Šuštaršič Jožef, Turkova ulica 15, Me-
dvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 731171, reg. št. 43477, izdala UE
Ljubljana. gno-130686

Teršek Korl, Hrib 9, Preddvor, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1847948, reg. št. 50034. gnm-131209

Težak Dušan, Krčevina pri Vurbergu
170, Spodnji Duplek, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 1425216, reg. št.
43301, izdala UE Ptuj. gnf-131216

Tischler Jasna, Košaki, V klancu 7,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. S 1543835, reg. št.
93013, izdala UE Maribor. gnq-131055

Tofilovski Mišel, Vrbje 45, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1309844, izdala UE Žalec. gnl-130960

Tori Klemen, CDK 28, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1465530,
izdala UE Litija. gnt-130627

Trbanc Martin, Jurčkova cesta 27, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 22321, reg. št. 418, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-130744

Trobec Primož, Levarjeva ulica 57, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h GH, št. S 1615113, reg. št.
257217, izdala UE Ljubljana.
gnu-130880

Turk Eva, Lackova 81, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001150663, reg. št. 111042, izdala UE
Maribor. gnr-130654

Turk Tina, Zlatoličje 122/c, Starše, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1221596, reg. št. 113453, izdala UE Ma-
ribor. gnx-131073

Udouč Jure, Tuga Vidmarja 12, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1194479, reg. št. 49085, izdala UE Kra-
nj. gnk-131036

Unger Marjan, Polička vas 6, Jareni-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 5850. m-1135

Urbič Emira, Gasilska cesta 41, Šen-
čur, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1533213, reg. št. 54875, izdala UE Kra-
nj. gnl-131210

Valentinčič Erik, Gregorčičeva 25, De-
skle, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 37476. gnk-130986

Velec Dušanka, Borštnikova ulica 128,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 160745355, reg. št. 66489.
gnh-130939

Verhovnik Uroš, Tomšičeva 11, Slove-
nj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12203. gnu-130726

Vidmar Tomaž, Zlatnarjeva 12, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1720462, reg. št. 54767, iz-
dala UE Kranj. gni-131213

Vindiš Slavko, Ulica V. prekomorske
12, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1457790, reg. št. 43838, izdala UE
Ptuj. gnh-131214

Vodopivec Ivan, Tabor 45, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
18847. gnh-130689

Volčina Simon, Pot Sv. Antona 23, Id-
rija, vozniško dovoljenje, št. S
001039135, reg. št. 9136. gnk-130661

Vončina Mitja, Dobravlje 23, Dobrav-
lje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1598063, reg. št.
15448, izdala UE Ajdovščina.
gns-130928

Vrbec Polona, Šelska ulica 61, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1778352, reg. št. 230267,
izdala UE Ljubljana. gnv-131050

Vrtovec Žiga, Crnekova ul. 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1493118, reg. št. 119867. gnx-130923

Vučić Novak, Polje, Cesta VI/6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1251371, reg. št. 217364, izdala UE
Ljubljana. gng-131040

Zabret Helenca, Topole 16, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
486095, reg. št. 5369, izdala UE Dom-
žale. gnn-131183

Zagmajster Kristijan, Gortina 42, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
7299, izdala UE Radlje ob Dravi.
gng-130715

Zupančič Frane, Ravenska pot 75,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1266444, reg. št. 174481, izdala
UE Ljubljana. gnd-130568

Židan Jakec, Frenkova pot 23, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1793055, reg. št.
260372, izdala UE Ljubljana.
gnq-130780

Žigon Andrej, Gradnikove brigade 51,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABCF, reg. št. 24999, izdala UE Nova
Gorica. gnb-130620

Žitko Dušan, Ulica generala Levičnika
42/a, Koper - Capodistria, vozniško do-
voljenje, kat. AB, št. SI 37489, izdala UE
Koper. gnl-130860
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Zavarovalne police

Arnol Andrej, Na plavžu 49, Železniki,
zavarovalno polico, št. 638534, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnf-131041

Berisha Flurije, Ruška 87, Maribor, za-
varovalno polico, št. 573533, izdala za-
varovalnica Slovenica. m-1164

Cvirn Borut, Podlubnik 122, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 947487.
gne-131042

Dekleva Milenka, Krvavi potok 35, Ko-
zina, zavarovalno polico, št. 1141243, iz-
dala zavarovalnica Adriatic. gnn-130858

Grošelj Renata, Strojeva ulica 20, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 545939,
izdala zavarovalnica Slovenica.
gnu-131226

Ibrakić Zejna, Šercerjeva 16, Velenje,
zavarovalno polico, št. 4420019, izdala
zavarovalnica Triglav. m-1149

Ječnik Zdravko, Zikova ulica 8, Kam-
nik, zavarovalno polico, št. 916617, izda-
la zavarovalnica Tilia. gnu-131201

Korez Anton, Križni vrh 32, Laporje,
zavarovalno polico, št. 00101462239, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnj-131187

Kozelj Alojz, Hotemaže 16, Preddvor,
zavarovalno polico, št. 875644, izdala za-
varovalnica Tilia d.d. gne-131192

Kranjc Miroslav, Krmelj 88, Krmelj, za-
varovalno polico, št. 101581683, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnz-130996

Lazar Andrej, Malejeva 22, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 104/03, 198 in
199 - zavarovanje plovil in odgovornosti,
izdala zavarovalnica Slovenica.
gnj-131241

Lindič Primož, Dečkova 54, Celje, za-
varovalno polico, št. 489147.
gnk-130961

Nežmah Mateja, Novo naselje 17, Bis-
trica ob Dravi, zavarovalno polico, št.
522060, izdala zavarovalnica Slovenica.
m-1139

Novak Drago, Slovenja vas 56, Hajdi-
na, zavarovalno polico, št. 00101582526,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnu-130851

Oberč Adrijan, Opekarna 20/a, Trbov-
lje, zavarovalno polico, št. AO
00101646324, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gny-131022

Solar Radovan, Struževo del.2/c, Kra-
nj, zavarovalno polico, št. 779027, izdala
zavarovalnica Tilia. gng-131065

Škrbina Damjan, Mrtvice 56/a, Lesko-
vec pri Krškem, zavarovalno polico, št.
85223, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnt-130602

Škurta Alijaj, Betnavska 18, Maribor,
zavarovalno polico, št. 987855, izdala za-
varovalnica Tilia d.d. Novo mesto.
gng-130690

Vadnjal Jože, Uršičev štradon 18, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 2944940,
izdala zavarovalnica Maribor. gnl-131085

Vidovič Gojko, Župančičeva 29, Kranj,
zavarovalno polico, št. 0875738, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnr-130729

Žagar Iztok, Viška cesta 56/a, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 563967, izda-
la zavarovalnica Slovenica d.d.
gnf-130916

Žagar Milena, Viška cesta 56/a, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 583859, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnk-130915

Spričevala

Abram Nataša, Cesta na Markovec 51,
Koper - Capodistria, spričevalo 1. letnika
Srednje ekonomske in družboslovne šole
v Kopru, izdano leta 1990. gnn-130633

Alekić Mehmedalija, Larchrn str. 34,
4600 Wels, Avstrija, spričevalo 1., 2. in
3. letnika Poklicne gradbene šole Ivana
Kavčiča v Ljubljani. gni-130863

Amon Marko, Novo Polje, Cesta
VII/41, Ljubljana, spričevalo 4. letnika
Srednje vzgojiteljske in gimnazija Ljublja-
na, izdano leta 2002. gnu-131051

Babuder Rok, Rojčeva 9, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Škofijska klasična gi-
mnazija, izdano leta 1997. gnw-131199

Bajc Leon, Presetnikova 13, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje st-
rojne šole v Ljubljani, izdano leta 1971,
1972 in 1973. gng-130869

Balčinović Dijana, Bavdkova ulica 1,
Ljubljana, spričevalo 1 in 2. letnika Sred-
nje upravno administrativne šole v Ljublja-
ni, izdano leta 1999 in 2000.
gne-130592

Baranja Simon, Vanča vas 65/b, Tiši-
na, spričevalo OŠ Tišina. gnk-131186

Bečiragić Jasmin, Jakčeva 29, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje gradbene šole Ivana Kavčiča.
gns-130878

Belna Tjaša, Pot na Novine 5, Šentilj v
Slov.goricah, spričevalo poklicne mature
Srednje šole za gostinstvo in turizem,
smer turistični tehnik, izdana leta 2002.
m-1145

Bezjak Darja, Žikarce 69, Zgornja Ko-
rena, spričevalo 8. razreda OŠ Ljudska
Univerza Maribor, izdano leta 1997.
m-1157

Bezjak Darja, Žikarce 69, Zgornja Ko-
rena, spričevalo 8. razreda OŠ Ljudska
Univerza Maribor, izdano leta 1997.
m-1157

Biščak Domen, Agrokombinatska 9,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimna-
zije Ledina v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnf-130866

Bobovnik Rajko, Malgajeva 1, Radlje
ob Dravi, maturitetno spričevalo in spriče-
valo 4. letnika Srednje gradbene šole Ma-
ribor, izdano leta 1984. m-1116

Bodinar Dragana, C. 4. julija 57, Kr-
ško, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-

nje ekonomske šole v Novem mestu.
gnf-131316

Bogataj Aleš, Jama 50, Mavčiče, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Kranj, št. os.
lista I-R/388, izdano leta 1989/90.
gnf-130741

Bogataj Aleš, Jama 50, Mavčiče, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije Kranj, št. os.
lista I-R/388, izdano leta 1990/91.
gne-130742

Bogataj Miha, Cesta na Brdo 19, Kra-
nj, spričevalo 4. letnika Srednje ekonom-
ske šole Kranj, izdano leta 2002.
gnk-130586

Bojić Gordana, Jevnica 20/a, Kresni-
ce, spričevalo 1., 2. letnika in obvestilo o
uspehu 3. letnika Upravno administrativ-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1995,
1996 in 1997, izdano na ime Vukič Gor-
dana. gnc-131244

Borovnica Janez, Dobruša 6, Vodice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1996. gnj-130637

Boštjančič Egon, Podmark 18, Šem-
peter pri Gorici, diplomo Srednje šole ti-
ska in papirja v Ljubljani, izdana leta
1985. gnq-130884

Brezarić Aleš, Smrtnikova ulica 5, Lju-
bljana, obvestilo o uspehu 3. letnika Sre-
dnje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta
1998. gnz-131021

Brilj Bogdana, Gorenje selca 2, Dobr-
nič, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje kmetijske šole Novo mesto, izdano
leta 1995, izdano na ime Špec Bogdana.
gnc-130894

Camler Erazem, Posavec 117, Podna-
rt, spričevalo o končani OŠ Ivana Grohar-
ja, izdano leta 1998. gnh-131114

Canjar Janko, Skoblić Brdo 7, Skoblić
Brdo, Hrvaška, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kav-
čiča v Ljubljani, izdano leta 1972.
gnp-131006

Cerar Boris, Špengova 7, Ruše, spri-
čevalo za viličarista, št. 200/84, izdano
14. 3. 1984. m-1158

Cernatič Barbara, Brdo 20, Bovec, le-
tno spričevalo 2. letnika in zaključno spri-
čevalo št. 28/00 z dne 29. 6. 2000, iz-
dala SŠ Veno Pilon Ajdovščina, vzgojno
izobraževalni program konfekcijski mode-
lar (3+2). gnl-130735

Cvetkovič Klaudija, Podgora 13, Kot-
lje, diplomo Srednje šole tehniško-nara-
voslovne in pedagoške usmeritve v Rav-
nah na Koroškem, izdana leta 1985.
gng-130740

Čamožič David, Titova 100, Jesenice,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Jesenice.
gnq-130855

Černivec Ana, Brezovec 28, Cirkula-
ne, spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske
šole Ptuj, izdano leta 1984 in 1985.
gnr-131004

Čoklc Vesna, Cesta na Grad 52/a, Ce-
lje, indeks, št. 20201523, izdala Pravna
fakulteta. gnl-131310

Čuk Miran, Hrastje Mota 72, Križevci
pri Ljutomeru, diplomo Srednje poklicne
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in tehniške šole Murska Sobota, izdana
28. 6. 1984 v Murska Sobota.
gnp-130906

Delux Boris, Marinčev grič 21, Vrhni-
ka, spričevalo 1. letnika Srednje elektro-
tehniške šole v Ljubljani, izdano leta
1988/89, izdano na ime Semolič Boris.
gnk-131240

Djukić Darko, Gospodinjska ulica 19,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole, izdano leta
1997/98. gnf-130691

Djurdjević Robert, Ciril Metodova 18,
Maribor, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter
zaključni izpit SERŠ, izdano leta 1994,
1995 in 1996. m-1150

Djureč Andrej, Vrazova 4, Radenci, in-
deks, št. 93431351, izdala Fakulteta za
strojništvo v Mariboru. m-1146

Dragovan Anton, Srednja vas 13, Se-
mič, spričevalo o zaključnem izpitu Šol-
skega centra Novo mesto, Poklicna in te-
hnična gradbena in lesarska šola, št. spr.
I/GII-1094, izdano 26. 6. 2000.
gnv-130850

Drev Urška, Bele vode 14/a, Šoštanj,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
tehniške šole za storitvene dejavnosti v
Velenju, izdano leta 2001. gnr-130808

Farkaš Suzana, Puhova ulica 1, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje usnja-
rsko, krznarske šole v Domžalah, izdano
leta 1997. gne-131242

Fikfak Likar Anica, Gradnikova 51,
Nova Gorica, maturitetno spričevalo Sre-
dnje šole za zdravstvo in družboslovje,
smer pedagoška gimnazija, izdano leta
1986. gnm-130684

Flegar Katarina, Stranska ulica 5/a,
Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje zdravstvene šole v Mariboru, izdano
leta 1999 in 2000. m-1131

Fojtl Tadej, Meljska cesta 5, Maribor,
spričevalo o končani poklicni maturi Sre-
dnje gradbene šole Maribor, izdano leta
2002. m-1128

Gaber Simon, Godešič 161, Škofja
Loka, spričevalo 3. letnika Srednje trgov-
ske šole Kranj, izdano leta 1995.
gni-130763

Gazibara Meisad, Hubadova ulica 8,
Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika
Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani, izdano leta 1989 do 1991.
gnx-130823

Gjurin Sandi, Zikova ulica 3, Kamnik,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje lesar-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1996 in
1997. gnl-131035

Glamočanin Vermezović Lilijana, Rus-
janov trg 2, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in
3. letnika Srednje šole za farmacijo, koz-
metiko in zdravstvo, izdano leta 1976/77,
1977/78 in 1978/79, izdano na ime Ver-
mezović Lilijana. gnx-130948

Glažar Marjan, Lendavska 6, Murska
Sobota, spričevalo 8. razreda OŠ I. Mur-
ska Sobota, št. 187/79. gnd-130843

Godec Nives, Ulica solidarnosti 4, Liti-
ja, spričevalo o zaključnem izpitu Šolske-
ga centra Trbovlje, Gimnazije in ekonom-

ske srednje šole, št. 14-1982, izdano leta
1982, izdano na ime Kalšek Nives.
gne-131017

Grahovac Zoran, Košaški dol 55, Ma-
ribor, spričevalo 1. letnika GTT Srednje
šole za gostinstvo in turizem Maribor, iz-
dano leta 2001/02. m-1159

Gredlj Alen, Živinozdravska ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika in obvesti-
lo o uspehu 2. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 2001 in
2002. gnf-130820

Grubelnik Danijel, Dupleška cesta
73/a, Maribor, spričevalo 2. letnika Sre-
dnje šole za gostinstvo in turizem Mari-
bor, izdano leta 1994/95. m-1160

Hleb Anica, Šmartinska 12, Ljubljana,
indeks, št. 81556874, EPF Maribor.
m-1156

Hofer Krasnič Janja, Savska loka 10,
Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje kme-
tijske in mlekarske šole v Kranju, izdano
leta 1984. gnn-130583

Hojnik Marko, Zamošani 22/b, Goriš-
nica, spričevalo 1. letnika in obvestilo o
uspehu Tehnične zdravstvene šole, izda-
no leta 1999 in 2001. m-1124

Horvat Bojana, Miklošičeva 4/b, Dom-
žale, potrdilo o strokovnem izpitu za me-
dicinsko sestro, izdal Republikški komite
za zdravstveno in socialno varstvo Ljublja-
na, dne 17. 9. 1980. gnp-131306

Horvat Marko, Kettejeva ulica 18, Do-
mžale, indeks, št. in diplomo Srednješol-
skega centra Ridolfa Maistra v Kamniku.
gny-131222

Horvat Staša, Miklošičeva 4/b, Dom-
žale, spričevalo 1. letnika SŠGT v Ljublja-
ni, izdano leta 2002. gnq-131305

Hribar Sebastjan, Cesta Cirila Tavčarja
16, Jesenice, maturitetno spričevalo Sre-
dnje tekstilne, obutvene in gumarske šole
v Kranju, izdano leta 1996. gnl-130610

Hribernik Igor, Topolšica 3, Topolšica,
spričevalo 3. in 4. letnika Kemijske tehni-
ške šole. gnw-130799

Ivančević Kamenko, Kardeljev trg 9,
Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra srednjih šol Velenje, izdano leta
1996. gny-130972

Jakša Peter, Kidričeva cesta 78, Škof-
ja Loka, spričevalo 3. ltnika Gimnazije
Škofja Loka, izdano leta 2001/02.
gnd-131193

Jančič Božislav, Preloge pri Konjicah
9/a, Slovenske Konjice, diplomo SERŠ
Maribor, elektrotehnik-elektronik, izdana
leta 1986. m-1161

Janša Špela, Lesno Brdo 21, Horjul,
indeks, št. 43200222, izdala Akademija
za glasbo. gnd-130893

Jenko Miha, Goriče 46, Golnik, diplo-
mo Srednje gostinske, turistične in eko-
nomske šole Bled - smer natakar.
gne-130992

Jesih Silvester, Dolenja vas 10, Črno-
melj, spričevalo 6. razreda OŠ Mirana Ja-
rca v Črnomlju, izdano leta 1981/82.
gns-130978

Jug Marina, Prežihova 2, Lenart v
Slov.goricah, diplomo Srednje ekonom-

ske šole Maribor, izdana leta 1987.
m-1166

Jus Alenka, Jaka Platiše 9, Kranj, spri-
čevalo 2. letnika Ekonomske gimnazije
Kranj, izdano leta 2000. gng-131115

Kajfež Alenka, Šišenska cestra 42, Lju-
bljana, spričevalo od 1 do 3. letnika Sre-
dnje kozmetične šole v Ljubljani, izdano
leta 1982, 1983 in 19843, izdano na ime
Mihelčič Alenka. gne-130667

Kavčič Vanja, Pod Pogovco 10, Križe,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4. le-
tnika Šolskega centra za tekstilno in obut-
veno stroko - tehniška čevljarska stroka,
izdano leta 1975, izdano na ime Zadraž-
nik Vanja. gnb-131195

Koch Grega, Klemenova ulica 144,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta
2000/01. gnp-130856

Kolman Daša, C. Kozjanskega odreda
6, Štore, spričevalo 1. letnika I. gimnazije
Celje, Umetniška gimnazija, glasbena
smer, izdano leta 2001. gnk-130711

Kolman Daša, C. Kozjanskega odreda
6, Štore, spričevalo o končani OŠ Štore,
izdano leta 2000. gnl-130710

Kopavnik Marija, Rateče 89, Rate-
če-Planica, indeks, Srednje tekstilne in
obutvene šole v Kranju. gni-131238

Korenika Klavdijo, Šolska 8, Portorož
- Portorose, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednje kovinarske šole Koper, izdano
leta 1973/74. gnf-131191

Kos Jože, Trg Pohorskega bataljona
6, Kisovec, diplomo Srednje šole za gos-
tinstvo in turizem - dislocirana enota Za-
gorje , izdana leta 1988. gnr-130979

Kos Karmen, Ivana regenta 27, Piran -
Pirano, indeks, izdala Srednja zdravstve-
na šola Pira, izdano na ime Erzetič Kar-
men. gnn-130608

Košak Boštjan, Hravški brod 22, Šent-
jernej, spričevalo 1. letnika Kmetijske šole
Grm. gnm-131109

Koštomaj Jan, Spominska 10, Celje,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Ce-
lje, splošna in strokovna gimnazija Lava,
tehniška gimnazija, izdano leta 2002.
gni-130738

Kotar Nataša, Albrehtova ulica 20,
Škofljica, indeks, št. 20003927, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani leto izdaje
1991. gnf-130591

Kovič Anton, Grbinska cesta 34/a, Li-
tija, letno spričevalo 4. letnika Tehniške
tekstilne šole Kranj, izdano leta 1980.
gnl-130810

Kozel Janko, Motovilci 62, Grad, spri-
čevalo 1. letnika Centra poklicnih šol Mu-
rska Sobota, izdano leta 1982.
gnw-130999

Krajnc Sergej, Na zelenici 3, Prebold,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje ru-
darske šole v Velenju, izdano leta 1991,
1992 in 1993. gnt-131256

Kremenič Katja, Gosposvetska 39,
Maribor, indeks, št. 21018060, izdala
FDV v Ljubljani. m-1123

Krhin Peter, Proletarskih brigad 20,
Izola - Isola, spričevalo 2. letnika in spri-
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čevalo o zaključnem izpitu Srednje trgov-
ske šole v Kopru, izdano leta 1998 in
2000. gng-130815

Križman Renato, Tublje 14/b, Kozina,
zaključno spričevalo Poklicne kovinarske
in avtomehanične šole Koper, št. 22, iz-
dano leta 1983. gnp-130706

Kršič Saša, Cankarjeva 78, Nova Go-
rica, spričevalo 2. letnika Srednješolske-
ga centra Nova Gorica, smer zdravstveni
tehnik, izdano leta 1997/98. gnl-130685

Kuduzović Asmir, Mijavčeva ulica 15,
Škofljica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano
leta 1999. gnv-130800

Kuraja Anita, Šišenska 17, Ljubljana,
indeks, št. 30012189, izdala Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnlogijo v Ljubljani.
gnr-130579

Kurbus Danijel, Ob progi 8, Gornja Ra-
dgona, indeks, št. 41045317, izdala Fa-
kulteta za organizacijske vede.
gnb-130845

Lah Martina, Knežja vas 21, Dobrnič,
spričevalo OŠ Mirna, izdano 15. 6. 1970,
izdano na ime Škrajnar Martina.
gnm-131059

Lekše Andrej, Smečice 1, Krško, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Krško, izdano leta 1999. gnb-130995

Lendero Dimitrij, Pod gradom 10, La-
ško, spričevalo o zaključnem izpitu SSŠ
Štore, št. 247, izdano leta 1996.
gnt-131202

Leskovec Matej, Triglavska 39, Idrija,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Jurija
Vega Idrija, izdano leta 2000 in 2001.
gnq-130755

Lopatič Martina, Vihre 19/a, Leskovec
pri Krškem, indeks, št. 31990027, izdala
Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnx-130827

Lorber Nina, Kot pri Prevaljah 35, Pre-
valje, indeks, št. 43000837, izdala Aka-
demija za glasbo. gnl-130985

Lorber Petra, Ptujska cesta 39, Pra-
gersko, potrdilo o opravljeni maturi Sred-
nje tekstilne šole Maribor, izdano leta
2001. m-1113

Lorenčič Metka, Zg. Ščavnica 109,
Sv.Ana v Slov.goricah, indeks, št.
11100095414, izdala Višja strokovna šola
v Mariboru. m-1125

Luk Tanja, Jakobovo naselje 29, Mur-
ska Sobota, spričevalo 3. letnika EKT -
ekonomski tehnik, izdano leta 2002.
gnu-131001

Lukić Vesna, Smrtnikova ulica 4, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, smer turistični
tehnik, izdano leta 1993. gnq-131330

Lulik Tomislav, Triglavska ulica 29, Id-
rija, spričevalo 1. letnika Srednje šole te-
hničnih strok Šiška, izdano leta 1995.
gnj-130862

Lužnik Sandi, Legenska cesta 34/a,
Slovenj Gradec, maturitetno spričevalo
Srednje ekonomske šole, izdano leta
1995/96. gnc-130844

Majcen Jasmina, Veliko Širje 26, Zida-
ni Most, spričevalo o zaključnem izpitu

Poslovno komercialne šole Celje, izdano
leta 2001. gnd-130618

Marinko Mojca, Pod goricami 49,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje trgovske šole, iz-
dano leta 2002. gnb-130670

Markelj Bojana, Ševlje 9, Selca, spri-
čevalo 8. razreda OŠ Ivana Groharja v
Škofji Loki. gnc-131194

Marn Nina, Kokrški log 5, Kranj, spri-
čevalo o končani OŠ Simona Jenka, izda-
no leta 1999. gnl-131060

Martelak Mateja, Novi svet 14, Škofja
Loka, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
ekonomske šole Kranj, smer ekonomska
gimnazija, izdano leta 2001 in 2002.
gnr-131204

Mavrič Violeta, Partizanska cesta 46,
Škofja Loka, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole Jesenice, izdano leta
1980. gnp-130885

Mavrič Violeta, Partizanska cesta 46,
Škofja Loka, spričevalo 2. in 3. letnika
Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, iz-
dano leta 1982 in 1983. gnk-130886

Metelko Bojan, Površje 2, Raka, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole Krško, iz-
dano leta 2001. gnd-130643

Methans Martina, Sp. Velka 18, Zgor-
nja Velka, spričevalo Srednje kmetijske
šole, izdano leta 2002. m-1119

Mezgec Maja, Bazovica 273, Trst, Ita-
lija, indeks, št. 18013219, izdala Filozof-
ska fakulteta v Ljubljani leto izdaje
2001/02. gnn-131033

Miknič Tea, Kozlovičeva 31, Koper -
Capodistria, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje zdravstvenen šole Izola.
gnw-130849

Mlinar Matevž, Moste 60, Žirovnica,
indeks, št. 09990637, izdala Fakulteta za
pomorstvo in promet. gnp-130585

Mujdža Adel, Kersnikova 5, Velenje,
spričevalo 2. in 3. letnika Rudarske šole
Velenje, izdano leta 2000/02 in
2001/02. gnp-130681

Nemec Gregor, Puconci 292, Pucon-
ci, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Murska Sobota, izdano leta 2001 in
2002. gnk-130611

Nemec Gregor, Puconci 292, Pucon-
ci, maturitetno spričevalo in obvestilo o
uspehu pri maturi Gimnazije Murska So-
bota, izdano leta 2002. gng-130590

Nemet Rok, Hacquetova 15, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Srednje ekono-
mske šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gns-131228

Nježić Adriana, 30. divizije 15/d, Nova
Gorica, spričevalo 4. letnika Srednje šole
Veno Pilon - vzgojiteljica predšolske vz-
goje. gnn-130683

Nose Nataša, Zikova 1, Kamnik, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole Kočevje,
smer tekstilec-krojač, izdano leta 1993,
1994 in 1995. gnm-131334

Nose Nataša, Zikova 1, Kamnik, spri-
čevalo 1. letnika Srednje upravno-admini-
strativne šole v Ljubljani, izdano leta
1992. gnl-131335

Novak Andrej, Šegova ulica 14, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Gi-
mnazije Novo mesto, izdano leta 1994.
gnz-131046

Novak Anton, Vintarovci 54/a, Destr-
nik, diplomo gradbene srednje šole Boris
Kraigher Maribor, slikopleskar, št.
919-93/IV-86. m-1162

Novak Gregor, Krška vas 114, Krška
vas, spričevalo 1. letnika Šolskega centra
Novo mesto, Srednja gradbena in lesar-
ska šola, izdano 28. 8. 2003.
gni-130813

Novak Vasja, Gregorčičeva 20, Tolmin,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske
šole v Radovljici, izdano leta 1999.
gnc-130994

Ornik Benjamin, Žikarce 78, Zgornja
Korena, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole kmetijske mehanizacije Ma-
riboru, izdano leta 2000. m-1151

Osmanaj Šefika, Ljubljanska cesta 29,
Postojna, spričevalo 1. letnika Srednje tr-
govske šole v Trbovljah, izdano leta 1996,
izdano na ime Mujagić Šefika.
gnm-130709

Oven Natalija, Bratov Babnik 16, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje grad-
bene in ekonomske šole v Ljubljanit, izda-
no leta 2001. gnc-130998

Pajk Nives, Jakopičeva ulica 14, Ljub-
ljana, indeks Srednje upravno administra-
tivne šole v Ljubljani, izdan leta 1985.
gnw-130699

Pažon Maja, Mariborska cesta 40, Se-
lnica ob Dravi, spričevalo 2. letnika I. gi-
mnazije Maribor, izdano leta 2002/03.
m-1152

Pelaič Blaž, Pod Pogovco 26, Križe,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika SGTŠ, smer
kuhar. gnv-131200

Perkovič Karmen, Podova 2, Rače, sp-
ričevalo 1., 2. in 3. letnika ter zaključno
spričevalo Zavoda B2 v Mariboru, trgov-
ska smer, izdano leta 1999 v Mariboru.
m-1169

Perme Frančišek, Veliko Mlačevo 75,
Grosuplje, spričevalo 1. in 2. letnika Po-
klicne kovinarske šole v Domžalah, izda-
no leta 1975 in 1976. gnn-130783

Peterlin Jure, Preglov trg 4, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tehnič-
nih strok Šiška, izdano leta 1999.
gnd-131043

Petkovšek Gorazd, Soteska pri Morav-
čah 5, Moravče, indeks, št. 230A0419,
izdala Fakulteta za strojništvo.
gno-131332

Petovar Matej, Ribiška pot 36, Lenart
v Slov.goricah, spričevalo 3. letnika Sre-
dnje ekonomske šole v Mariboru, prog-
ram ekonomski tehnik. m-2000

Pevec Eva, Celarčeva ulica 26, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje zdrav-
stvene šole v Ljubljani, izdano leta 1980.
gno-131111

Pilič Slavica, Pod smreko 8, Črnomelj,
obvestilo o uspehu Srednje šole Črnome-
lj, smer poslovni tehnik, izdano v šolskem
letu 2002/03. gnk-130736
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Pirc Andrejka, Godovič 35/a, Godo-
vič, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje trgov-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1992,
1993 in 1994, izdano na ime Kunc And-
rejka. gnw-130828

Pirc Andrejka, Godovič 35/a, Godo-
vič, spričevalo 3. in 4. letnika ter spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole - ekonomsko komercialne smeri v
Ljubljani, izdano leta 1995 in 1996, izda-
no na ime Kunc Andrejka. gnv-130829

Pišler Matej, Trnovski pristan 6, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta
1999/2000. gnu-131026

Potočar Ivan, Dol. Kamence 81, Novo
mesto, spričevalo o končani OŠ Bršljin
Novo mesto, izdano leta 1981/82.
gnj-130737

Potočar Jože, Pražakova ulica 11, Lju-
bljana, spričevalo o končani OŠ Tone Ču-
far v Ljubljani, izdano leta 1977.
gno-130582

Praprotnik Robert, Gornji Rudnik I/8,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole, izdano leta 1999.
gne-130692

Radinovič Snežana, Oljčna pot 6, Ko-
per - Capodistria, spričevalo 3. letnika
Srednje ekonomske šole Koper.
gnb-131045

Rakef Saša, Herbesteinova ulica 16,
Ljubljana, spičevalo 5. razreda nižje glas-
bene šole Moste Polje, izdano leta 1993.
gnl-131110

Rastoder Almira, Kovinarska 6/d, Ka-
mnik, spričevalo 2. letnika Srednje trgov-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnv-131325

Rebronja Sead, Salendrova ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za strojništvo v Ljubljani. gnd-131243

Regina Dejan, Dolnje Kamence 46,
Novo mesto, spričevalo 1. letnika Sred-
nje elektro šole Novo mesto, izdano leta
2002. gnh-131039

Remec Nina, Linhartova cesta 62, Lju-
bljana, spričevalo o končani OŠ Boris Ki-
drič v Ljubljani. gnp-131031

Resman Alenka, Smokuč 45/a, Žirov-
nica, indeks, št. 18010783, izdala Filozo-
fska fakulteta. gng-130890

Rogič Julijana, Trg Prešernove briga-
de 10, Kranj, spričevalo 1. letnika Trgov-
ske šole Kranj. gns-130728

Rojs Majda, Podlubnik 160, Škofja
Loka, spričevalo 2. letnika PTT v Ljublja-
ni, izdano leta 1994, izdano na ime Bečič
Majda. gnx-131198

Rojs Milan, Benedikt 127, Benedikt,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje po-
metne šole Maribor, izdano leta 2000.
m-1147

Rok Miha, Gortanova 20, Nova Gori-
ca, maturitetno spričevalo SC Nova Gori-
ca. gnq-131180

Rotar Maša, Brejčeva 1, Ljubljana, sp-
ričevalo o končani OŠ Majde Vrhovnik v
Ljubljani, izdano leta 1999/2000.
gnj-130687

Rožanc Miha, Franca Nemca 24, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljub-
ljani, izdano leta 1971. gnq-130830

Sadušek Milan, Kešetovo 4, Trbovlje,
spričevalo 3. letnika Centra strokovnih
šol, izdano leta 1976. gne-130617

Savšek Marta, Dvorje 48, Cerklje na
Gorenjskem, diplomo Srednje kmetijske
in živilske šole Celje, izdana leta 1987.
gnp-130756

Schoner Kolar Marinka, Keršičeva 31,
Trbovlje, indeks, izdala Gostinska šola Za-
gorje. gnn-130983

Skukan Barbara, Mlinska pot 3, Ljub-
ljana, indeks, Srednje turistične šole -
Cene Štupar v Ljubljani. gnv-130700

Slana Danica, Belšakova ulica 16, Ptuj,
spričevalo od 1 do 4. letnika Srednje šole
pedagoške in kulturne usmeritve Maribor,
izdano leta 1984 do 1987. gnu-130601

Sočan Aljaž, Trnovski pristan 6, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključku šole - Gim-
nazije Ledina, izdano leta 1997.
gns-131053

Stanković Dragomir, Aškerčeva cesta
5/f, Šoštanj, indeks, št. 23980058, izda-
la Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gno-131182

Stare Jure, Zavrh pod Šmarno goro
20, Ljubljana Šmartno, spričevalo od 1
do 5. razreda OŠ Pirniče. gny-131247

Stevanovič Nenad, Titova 62, Jeseni-
ce, spričevalo 8. razreda OŠ Tone Čufar
Jesenice. gnr-130854

Stevič Gordana, Meža 154/a, Dravog-
rad, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Ravne na Koroškem. gnc-130769

Stropnik Nataša, Tolščica 187, Topol-
šica, indeks, št. 20980236, izdala Prav-
na fakulteta v Ljubljani. gnb-130595

Šantej Matej, Planina 13, Planina pri
Sevnici, spričevalo 4. letnika SC Celje,
izdano leta 2003. gns-130603

Šavora Goran, Ul. Franca Rozmana
Staneta 9, Kranj, spričevalo 1. letnika
Ekonomske gimnazije. gnm-131034

Ščukovt Saša, Vrtnarija 2/b, Vrhnika,
indeks, izdala Srednje upravno admnist-
rativna šola v Ljubljani, na ime Brajkovič
Saša. gno-130907

Šeško Maja, Gimnazijska 10, Trbovlje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije in ekono-
mske srednje šole Trbovlje, izdano leta
2002. gnr-130879

Šimenc Marjana, Kidričeva ulica 27,
Trzin, indeks, št. 07200179, izdala Viso-
ka policijsko-varnostna šola. gnz-131275

Šinkovec Jon, Resljeva 38, Ljubljana,
indeks, št. 25006687, izdala Fakulteta za
arhitekturo. gnf-130616

Škapin Uroš, Goričane 25, Medvode,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2001. gnz-130896

Škrabec Jan, Gospodinjska ulica 13,
Ljubljana, indeks, št. 50200573, izdala
Teološka fakulteta v Ljubljani. gnt-130877

Škripec Damir, Ul. Pohorskega bata-
ljona 51/a, Maribor, indeks, št.
41960021, izdala Medicinska fakulteta.
gnq-130955

Šmajdek Janez Leonard, V dolini 5,
Ljubljana, maturitetno spričevalo II. drža-
vna gimnazija Šubičeva v Ljubljani, izdano
leta 1962/63, izdano na ime Šmajdek Ja-
nez. gnz-131246

Šrimpf Bogomir, Jerebova 25, Skoka, in-
deks, št. 83029390, EPF Maribor. m-1133

Štukel Boštjan, Sobenja vas 9, Krška
vas, spričevalo SSŠ Štore, št. 340, izda-
no leta 1999. gnj-131112

Šuklje Terezija, Dragomelj 76, Domža-
le, indeks, št. 41044963, izdala Fakulte-
ta za organizacijske vede. gnl-131285

Tadić Dragoljub, Smetanova 35, Mari-
bor, zaključno spričevalo Gradbene šole -
smer tesar, izdano leta 1970. m-1112

Tanevski Marko, Potiskova 4, Maribor,
spričevalo 1. letnika Ekonomske gimnazi-
je Ptuj, izdano leta 2001. m-1121

Terkaj Rok, Linhartova 70, Ljubljana,
indeks, št. 50200478, izdala Teološka fa-
kulteta v Ljubljani. gnu-131176

Tomšič Janez, Kompole 21, Videm-Do-
brepolje, indeks, št. 20980265, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnd-130868

Topalovič Zoran, Ob Suhi 14/a, Ravne
na Koroškem, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Ekonomske šole Slovenj Gradec, pro-
gram poslovni tajnik, izdano leta
1999/2000. gnn-130733

Turk Janez, Trebinjska ulica 12, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje elekt-
rotehniške šole v Ljubljani. gnj-131312

Uršič Marjeta, Ščurki 3, Turjak, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije pedagoške
smeri v Ljubljani, izdano leta 1977, izda-
no na ime Pečnik Marjeta. gni-130713

Veber Brigita, Ložnica 39, Žalec, spri-
čevalo 1. letnika Srednje vrtnarske in
kmetijske šole Šentjur pri Celju, izdano
leta 1972. gng-130990

Vesel Milenko, Krajna pot 1, Izola - Iso-
la, spričevalo SPPŠ Piran - smer elektro-
nik, izdano leta 1989. gnq-130980

Vidic Franc, Drašča vas 5, Zagradec,
indeks, št. in diplomo Centra srednjih in
strokovnih šol Šiška, izdana leta 1984.
gnq-131230

Vidovič Romanca, Hrastovec 26/c, Za-
vrč, spričevalo od 1 do 3. letnika Poklic-
ne trgovske šole Ptuj, izdano leta 1981,
1982 in 1983. m-1118

Vindišar Mojca, Tenetiše 30, Golnik,
spričevalo Srednje kmetijske in mlekar-
ske šole Kranj, izdano leta 1995/96.
gnq-131205

Vindišar Mojca, Tenetiše 30, Golnik,
spričevalo 8. razreda OŠ Zali rovt Tržič,
izdano leta 1993/94. gnp-131206

Vnuk Davor, Ilovci 18, Miklavž pri Or-
možu, maturitetno spričevalo II. gimnazije
Maribor, izdano leta 1999. gnd-130668

Vodopivec Katja, Dergomaška ulica 7,
Ljubljana, indeks, št. 11315 in št. 12782,
izdala Fakulteta za družbene vede leto iz-
daje 1995/96 in 1996/97. gnh-131239

Vodopivec Roman, Gašperšičeva 8,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani, št. 819-1980/81, izdano 25. 6.
1981. gng-130865
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Vovko Marjan, Žaloviče 47, Šmarješke
Toplice, spričevalo 4. letnika PTT SŠC,
izdano leta 1988. gnd-130593

Vračar Andrej, Depala vas 101, Dom-
žale, diplomo Srednje šole za strojništvo
v Ljubljani leta 1990. gnv-131025

Vračić Irena, Prelog, Čakovec, spriče-
valo od 1 do 3. letnika Gostinskega šol-
skega centra Milana Majcna, izdano leta
1977, 1978 in 1979. gnl-131185

Vrbnjak Rudi, Oljčna pot 55/c, Koper
- Capodistria, spričevalo OŠ Dušan Bor-
don. gno-131207

Vukmirović Dušanka, Črni potok 31,
Kočevje, letno spričevalo 1. letnika Sred-
nje vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano
leta 1980/81, izdano na ime Sever Duša-
nka. gnr-130929

Vuković Saša, Preglov trg 13, Ljublja-
na, spričevalo 8. razreda Oš Cene Štupar
v Ljubljani. gnc-130898

Zadravec Anton, Kranjčeva 8, Lenda-
va - Lendva, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Tehniške strojne šole Lendava, št. 54,
izdano leta 1982. gnb-130720

Zadravec Ivan, Strehovci 42, Dobrov-
nik - Dobronak, spričevalo o zaključnem
izpitu Šole s praktičnim poukom za tele-
komunikacije - TT monter, izdano leta
1962. gnj-130712

Zajc Bojan, Muljava 3, Mengeš, spri-
čevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje tehniških strok in oseb-
nih storitev v Ljubljani - RTV mehanik, iz-
dano leta 1983. gnr-131229

Zakeršnik Damjan, Gunduličeva 12,
Maribor, spričevalo 1. 2. in 4. letnika Sre-
dnje ekonomske šole, izdano leta 1999,
2000 in 2003. m-1140

Zaletel Suzana, Peruzzijeva 18, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Oskar Ko-
vačič v Ljubljani, izdano leta 1990/91.
gnj-131337

Založnik Darja, Dobrna 6, Dobrna, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tiska in papirja Ljubljana, izdano leta
2001. gnf-130816

Zavadlal Iztok, Partizanska cesta 66,
Sežana, indeks, št. 07980317, izdala Vi-
soka policijsko varsnostna šola.
gnb-130895

Zavadlav Niko, Brilejeva ulica 4, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1996 in 1997. gnv-131300

Zemljič Borut, Boračeva 33, Radenci,
spričevalo o zaključnem izpitu in spriče-
valo 3. letnika Srednje živilske šole Mari-
bor, izdano leta 1997. m-1132

Zorić Vesna, Rožna dolina, Cesta
X/19, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Sre-
dnje frizerske šole, izdano leta 2000.
gnz-130746

Zorko Dejan, Mariborska cesta 44,
Zgornja Polskava, spričevalo 4. letnika
SERŠ Maribor, izdano leta 1999. m-1129

Zupanč Mihaela, Gubčeva 13, Ptuj, sp-
ričevalo 4. letnika Ekonomske srednje
šole, izdano leta 1994. gnx-131002

Zupanč Mihaela, Gubčeva 13, Ptuj, sp-
ričevalo 3. letnika Ekonomske srednje, iz-
dano leta 1994. gns-131003

Zupančič Tina, Litijska 231/a, Ljublja-
na-Dobrunje, spričevalo 1. letnika Gimna-
zije Poljane, izdano leta 1992.
gnx-131023

Zupanič Hipolita, Kardeljeva cesta 80,
Maribor, spričevalo OŠ Ivan Cankar, št.
60, izdano leta 1968 v Mariboru. m-1155

Železnikar Mojca, Celovška 136, Lju-
bljana, spričevalo od 1 do 4. letnika Sre-
dnje jezikoslovne in družboslovne šole
Boris Ziherl v Škofji Loki. gnv-130975

Žerdoner Mitja, Letuš 13/a, Šmartno
ob Paki, obvestilo o uspehu pri maturi -
poklicne mature Šolskega centra Velenje,
izdano leta 2002. gnr-131179

Žgajnar Urška, Valburga 45, Smlednik,
indeks, št. 18010980, izdala Filozofska
fakulteta. gnk-131086

Žibert Marica, Borovak 25, Podkum,
spričevalo o končani OŠ Milana Majcna
Šentjanž na Dolenjskem, št. 147/74, iz-
dano na ime Bunderšek Marija.
gni-130688

Žinko Aleš, Ul. Veljka Vlahoviča 81,
Maribor, spričevalo 1. letnika SERŠ Mari-
bor. m-1136

Žižek Jožef, Pesnica 55, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo 1. in 2. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole v Mariboru, izdano leta
1993, 1994 in 1995. m-1167

Žlebnik Luka, Štefančeva ulica 4, Lju-
bljana, spričevalo 4. in 5. letnika in matu-
ritetno spričevalo Trgovske akademije, iz-
dano leta 1998, 1999 in 2000.
gnn-130908

Žnidarič Tamara, Ul. Alojzija Marinšek
6, Limbuš, spričevalo od 1 do 7. razreda
OŠ Rado Robič Limbuš, izdano leta
2003. m-1115

Župan Martin, Staro sejmišče 41, Šen-
tjernej, spričevalo o končani OŠ Šentjer-
nej, št. 261/1-74, izdano 15. 6. 1974.
gnm-130734

Žura Sašo, Zlato polje 4, Kranj, letno
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
Kranj, poklic trgovec-prodajalec, izdano
leta 2000/01. gnx-130848

Ostali preklici

Alič Larisa, Trg Franca Fakina 24, Tr-
bovlje, delovno knjižico, št. 1736.
gng-130615

AVTOPREVOZ, Alojzij Erzar s.p., Viso-
ko 133, Visoko, dovolilnico ozn. 056 Bel-
gija, št. 001513, izdana leta 2002.
gnz-130571

AVTOPREVOZ, Alojzij Erzar s.p., Viso-
ko 133, Visoko, licenco št.
006813/7445-ZR28/1998, veljavna od
28. 2. 1998 do 28. 2. 2003 za vozilo
SCANIA NL R124, z reg. oznako KR
59-55J, izdala OZS. gny-130572

AVTOPREVOZNIK Vranc Jožef s.p.,
Nova Cerkev 21/c, Nova Cerkev, avstrij-
ski bilateralni dovolilnici 040/02, bar
koda D 035514, s št. 14963 in D
036556, s št. 16005. gnn-130883

Bauman Marko, Lovrenc na Dravskem
polju 126/a, Lovrenc na Dravskem polju,
študentsko izkaznico, št. 93512375.
m-1153

Bečić Sabina, Frankovo naselje 42,
Škofja Loka, delovno knjižico.
gnj-131237

Bednjički Zvonimir, Ulica mladinskih
brigad 15, Miklavž na Dravskem polju, de-
lovno knjižico. m-1154

Berghaus Milan, Zadružni trg 10, Ptuj,
delovno knjižico. gnj-130612

Berisha Milazim, Pesnica 31, Pesnica
pri Mariboru, študentsko izkaznico, št.
001714690. m-1138

Blejc Matej, Šmarca, Livada 7, Kam-
nik, vozno karto, št. 320811, izdal KAM
BUS Kamnik. gnc-130619

Bogša Janko, Krajnčičeva 5, Maribor,
delovno knjižico, št. 51350. m-1137

Bohnec Beatris, Gaberje, Spodnja uli-
ca 54, Lendava - Lendva, vozno karto, št.
565, relacija Rakičan-Gaberje, izdana v
Murski Soboti za september 2003.
gnh-130739

Borko Nataša, Čečovje 21, Ravne na
Koroškem, študentsko izkaznico, št.
61152984. m-2001

Bratuša Mirjana, Ljubljanska ulica 102,
Maribor, študentsko izkaznico, št.
81546934. m-1163

Brilej Kristina, Delavska 7, Šentjur, štu-
dentsko izkaznico, št. 27004119, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljublja-
ni. gnd-131018

Brodnjak Anja, Zgornja Hajdina 119,
Hajdina, študentsko izkaznico, št.
41980101, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnf-131066

CGP, cestno in gradbeno podjet-
je,d.d., Ljubljanska cesta 47, Novo mes-
to, licenco, št. G1007324 za tovorno vo-
zilo TAM 190 T15BK NM 51 - 41C, izdana
dne 25. 3. 2003. gny-131297

Cizej Mateja, Parižlje 1, Braslovče, de-
lovno knjižico. gnv-130925

Cvetko Janez, Janežovci 8/a, Destr-
nik, delovno knjižico. gnv-130600

Čadež Polona, Studenčice 23, Med-
vode, študentsko izkaznico, št.
19345220, izdala Ekonomska fakultete.
gnz-130900

Djurdjevič Ida, Dekani 232, Dekani, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Koper.
gnn-130833

Emeršič Viktor, Cafova 14, Sv.trojica v
Slov.goricah, delovno knjižico, reg. št.
19312. m-1117

EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Ve-
liki Gaber, italijansko bilateralno dovolilni-
co (380/02) št. 031221, francosko zele-
no dovolilnico (240/07) št. 106931,
105758, 105780, 105812, nemsko zele-
no dovolilnico (276/07) št. 006784,
006796. gnk-131011
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Fon Aleš, Kot 48, Bovec, delovno knji-
žico, št. 11291, izdana 7. 9. 1984.
gno-130982

FRIGOTRANSPORT, trgovina in gosti-
nstvo, Pišek Peter s.p., Lopata 17, Celje,
izvod licence št. 004518 za vozilo DAF
XF 480 z reg. ozanko CE J4-540.
gnx-130573

GATIS-CO, d.o.o., Žnidarčičeva 15,
Šempeter pri Gorici, italijansko bolatera-
lno dovolilnico, št. 008107, izdana 22. 3.
2003 s strani GZS. gnp-131281

Gayun Žanna, Podpeška cesta 91,
Brezovica pri Ljubljani, študentsko izkaz-
nico, št. 18981174, izdala Filozofska fa-
kulteta v Ljubljani. gnw-130899

GP BOGRAD d.o.o., Celovška 136,
Ljubljana, delovno knjižico, izdana na ime
Porčić Ferid, stanujoč Pokopališka 42
Ljubljana. gno-131282

Hercog Miran, Novo naselje 8, Cer-
šak, delovno knjižico, št. 2436, izdala UE
Pesnica. m-1141

Jarc Fridl Janez, Streliška ulica 22,
Ljubljana, delovno knjižico. gnc-131219

Kos Špela, Študljanska cesta 1, Dom-
žale, vozno karto, št. Š 330890, izdal
KAM BUS Kamnik. gnh-130814

Kotnik Natalija, Stari trg 177, Podgor-
je pri Slovenj Gradcu, študentsko izkazni-
co, št. 21017768, izdala Fakulteta za dru-
žbene vede. gnh-131189

Kotnik Vojko s. p., Sele 11/b, Slovenj
Gradec, izvod licence, št.
010120/695/01-KN59/2002 za vozilo z
reg. št. SG H8 - 624. gnw-130974

Kovač Aleksandra, Letuš 44, Šmartno
ob Paki, delovno knjižico. gnq-130680

Kremenič Katja, Gosposvetska 39,
Maribor, študentsko izkaznico, št.
21018060. m-1122

Krkoč Martin, Osp 74, Črni Kal, delov-
no knjižico. gnh-130614

Kuzma Darja, Gančani 182, Beltinci,
delovno knjižico, izdala UE Murska Sobo-
ta. gnx-130623

Lepej Mitja, Cesta v Dobrovce 2, Mi-
klavž na Dravskem polju, delovno knjiži-
co, št. 489. m-1127

LESTRA Straža d.o.o., Vavta vas 45,
Straža, izvod licence št. 007026 za vozi-
lo Iveco Eurocargo 75E14, z reg. oznako
LJ F9 06Z, izdan 17. 3. 1998 na Obrtni
zbornici Slovenije. gnq-130930

Likar Mario s.p., Avtoprevoznik, Vojko-
va 7/a, Portorož - Portorose, izvod licen-
ce št. O 1012717, za vozilo Citroen Jum-
ber 35 LH 2.2, z reg. oznako KP V9-816,
izdala OZS dne 25. 4. 2003. gnz-130921

LOGISTIK B., Maksimiljan Bastl s.p.,
Troblje 31, Slovenj Gradec, dovolilnico za
mednarodni transport po Franciji, št.
255851. gnv-130575

Marinček Tomaž, Brodarjev trg 13, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št.
19828662, izdala Ekonomska fakulteta.
gnk-130765

Markelj Jernej, Zg. Bistrica 83, Slove-
nska Bistrica, študentsko izkaznico, št.
19365493, izdala Ekonomska fakulteta.
gnw-131324

Markič Vasja, Lamutova 2, Nova Gori-
ca, študentsko izkaznico, št. 64990133,
izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljub-
ljani. gng-130794

Mastnak Vinko s. p., Zabork 1, Strani-
ce, izvod licence, št.
00763-16819/02MJ61/2001 z dne 15.
10. 1998 za vozilo reg. št. CE 27 - 20P.
gnx-130973

Mavrič Gregor, Dobrava 60, Otočec,
rumenega izvoda carinske deklaracije, št.
1913/4/37977 z dne 11 .6. 2003, na
ime Šinkovec Janez, št. šasije WOLOJ-
BF3511047886. gns-131265

Mencinger Izidor, Senožeče 3, Seno-
žeče, delovno knjižico. gnb-131270

Mihevc Eva, Krožna cesta 2, Koper -
Capodistria, študentsko izkaznico, št.
42022706, izdala Akademija za likovno
umetnost. gnx-130873

Mrkun Mateja, Tesarska 16, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 17800, izdala
FDV v Ljubljani. gnp-130581

Murn Maruša, Ragovska ulica 6, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št.
21017175, izdala FDV v Ljubljani.
gnh-130989

Napotnik Petra, Orova vas 4, Polzela,
delovno knjižico. gns-130803

Ovsenik Marija, Ulica bratov Škofov
12, Ljubljana, delovno knjižico, izdana na
ime Križaj Marija. gnx-130698

Pečovnik Katja, Pod vinogradi 31/p,
Maribor, študentsko izkaznico, št.
41200168. m-1126

Pihlar Nina, Bratovševa ploščad 38, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 16643,
izdala FDV v Ljubljani. gnh-131089

Pirc Zvonko, Preglov trg 7, Ljubljana,
delovno knjižico. gnm-131234

Plohl Dušan, Meljska 28, Maribor, de-
lovno knjižico. m-1148

Prelesnik Robert, Goljarjeva pot 7, Lju-
bljana, izkaznico odvetniške zbornice, št.
326/99. gnz-131296

Prevozništvo Vidrih Janez s. p., Blan-
ca 29, Blanca, izvod licence, št. 1972,
izdala OZS. gno-130782

PREZA d.o.o., Cesta v Šmartno 7/b,
Ljubljana, dovolilnico za hrvaško ( 3 ), št.
0006545. gne-130917

PREZA d.o.o., Cesta v Šmartno 7/b,
Ljubljana, italijansko bilateralno dovolilni-
co 380/02, št. 009636 z dne 31. 3.
2003. gnc-130919

Ptičak Andreja, Brodarjev trg 1, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnk-131211

Rabbit’s transport, Zajec Karmen s.p.,
Podpeč 75/b, Preserje, italijansko bilate-
ralno dovolilnico št. 380/02-5690/D
077918. gng-131090

Repar Luka, Tonijeva 8, Škofljica, de-
lovno knjižico, serija A 475241, reg. št.
19809, izdana 20. 10. 2000 v Ljubljani.
gnq-130805

Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, preklicuje službeno
izkaznico delavca Rakovec Boštjana, zap.
št. 1002, izdana dne 2. 4. 2002.
Ob-102074

Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, preklicuje službeno
izkaznico delavke Cej Vande, zap. št.
1667, izdana dne 2. 4. 2002. Ob-102074

Rogar Alojz, Rateče 23, Rateče-Plani-
ca, delovno knjižico. gnp-130606

Salmič Bojan, Lamutova 40, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čo-
lna, št. 02/13-1187/01, VČ - 4642.
gnj-130887

Salmič Bojan, Lamutova 40, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za VHF GMD-
SS, št. 02/09-588/02, izdano 4. 3.
2002. gni-130888

Sever Jelka, Jenkova 18, Postojna, de-
lovno knjižico. gnw-130874

Simončič Petra, Pekrska 13, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 17164, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnh-130639

Simunič Damir, Kozje 145, Kozje, pre-
klic izkaznice za delo reševalca iz vode,
objavljeno v Ur. l. RS, št. 81/2003.
gns-130628

Sinkovič Alojz, Oljčna pot 10, Piran -
Pirano, delovno knjižico. gns-130578

Skenderovič Amer, Cesta 1. maja 38,
Jesenice, delovno knjižico. gns-130853

Skledar Natalija, Slape 15/a, Ptujska
Gora, študentsko izkaznico, št. 30752,
izdala Fakulteta za upravo v Ljubljani.
gnl-131314

Srebotnik Gregor, Rudarjevo 15, Črna
na Koroškem, študentsko izkaznico, št.
61198298. m-1165

Stanonik Janez, Vinharje 10, Poljane
nad Škofjo Loko, preklic indeksa, objav-
ljen v Ur. l. RS, št. 89/03. gni-131088

Šalamon Ksenja, Tržaška cesta 82,
Podčetrtek, študentsko izkaznico, št.
93425051. m-1144

Šavron Andrejka, Regentova 2/b, An-
karan - Ankarano, potrdilo o usposoblje-
nosti za voditelja čolna, št.
01/13-3482/01, VČ-5859. gnm-130859

Šifrer Aleš, Dovje 119/a, Mojstrana,
delovno knjižico, reg. št. 1366, izdala UE
Jesenice. gnq-130605

Šinkovec Stanislav, Jeranovo 1, Kam-
nik, študentsko izkaznico, št. 63010275,
izdala fakulteta za računalništvo in infor-
matiko v Ljubljani. gnu-130951

Škrabec Jan, Gospodinjska ulica 13,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
50200573, izdala Teološka fakulteta v
Ljubljani. gnu-130876

Škripec Damir, Ul. Pohorskega bata-
ljona 51/a, Maribor, študentsko izkazni-
co, št. 41960021, izdala Medicinska fa-
kulteta. gno-130957

Štor Borut, Robindvor 22, Dravograd,
študentsko izkaznico, št. 81530191.
m-1143

Tadič Živko, Vlačičeva 12, Koper - Ca-
podistria, vpisni list za čoln, št.
02/03-1494-80-97 dne 7. 7. 1980.
gnq-130730

Todorić Davor, Beljaška ulica 4, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnx-131323

TONIKA 2 d.o.o., Bratovševa ploščad
8, Ljubljana, francosko zeleno dovolilnico
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šifra 249/07, št. dovolilnice 105634, št.
CMR 1150516, št. računa 3283/24, reg.
št. vozila LJ K-046/T6-76 LJ. gnk-130811

TRANSPORTI MAVER, Maver Ciril
s.p., Turjaško naselje 2, Kočevje, medna-
rodno bilateralno avstrijsko dovolilnico št.
016548, izdala Obrtna zbornica Sloveni-
je. gnc-131044

Trboča Zalika, Kobilje 6, Kobilje, delo-
vno knjižico. gnr-131279

Trobec Primož, Levarjeva ulica 57, Lju-
bljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
ekonomska šola v Ljubljani. gno-130882

Trunkelj Marjan s.p., Podlisec 2, Dob-
rnič, bilateralne italijanske dovolilnice
380/02 št. 036261, 036276, 036275,
036279, 036277, 036280, 036272,
036278. gnt-131302

Upelj Boris, Senožeti 73/a, Dol pri Lju-
bljani, študentsko izkaznico, št.
21018707, izdala FDV. gnu-130701

Velioski Edip, Trg M. A. Plenčiča 14,
Solkan, delovno knjižico. gnt-130852

Venek Tjaša, Milana Majcna 24, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št.
71020545, izdala Biotehniška fakulteta.
gni-131313

Vide Tanja, Gorenja Brezovica 48,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
19304771, izdala ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnf-130766

Vidič Polona, Bršljanova pot 4, Kočev-
je, študentsko izkaznico, št. 41970077,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnu-130576

Vovko Sebastjan, Slovenska vas 26/a,
Stara Cerkev, študentsko izkaznico, št.
4190034, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnp-130831

Vučko Monika, Ižakovci 175/a, Beltin-
ci, delovno knjižico, reg. št. 66053, ser.

št. 472257, izdala UE Murska Sobota.
gni-130988

Zajec Barbara, Albrehtova 16, Škoflji-
ca, študentsko izkaznico, št. 30011685,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko te-
hnologijo. gnn-130658

Zidarstvo in fasaderstvo, Gegaj Hysni,
s.p., Zg. Škofije 27, 6281 Škofije, prekli-
cuje izgubljeno odločbo o obrtnem dovo-
ljenju in reprezentativno obrtno dovolje-
nje, serijska št. 0053527, št.
017173/1531/01-27/1995 z dne 28. 8.
1996. Ob-102073

Žakelj Andrej, Podpeška cesta 93/a,
Brezovica pri Ljubljani, službeno izkazni-
co z značko št. 112, izdalo Ministrstvo za
gospodarstvo, Tržni inšpektorat Republi-
ke Slovenije. gnh-130964

Žuber Nac, Razborci 7, Mislinja, štu-
dentsko izkaznico, št. 11001433, Peda-
goška fakulteta v Ljubljani. gni-130663
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Naročite po faksu: 000001/4251/4251/4251/4251/425 1111144444 1111188888

S tem nepreklicno naročam

· Zakon o zemljiški knjigi

– 260828 broširana izdaja 22222111115050505050 SIT z DDV Štev. izvodov

– 260829 vezana izdaja 26002600260026002600 SIT z DDV Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov DaDaDaDaDavčna švčna švčna švčna švčna šttttteeeeevilkvilkvilkvilkvilkaaaaa

DaDaDaDaDavčni zavčni zavčni zavčni zavčni zavvvvvezanecezanecezanecezanecezanec DDDDDA A A A A NENENENENE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

PRAVKAR IZŠLOPRAVKAR IZŠLO

Zakon o zemljiški
knjigi
Cena: 260828 broširane izdaje 2150 2150 2150 2150 2150 SIT z DDV

260829 vezane izdaje 2600 2600 2600 2600 2600 SIT z DDV
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