
Uradni list
Republike Slovenije Uradne objave

Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: objave@uradni-list.si

Št.
 49-51 Ljubljana, petek 30. 5. 2003 ISSN 1318-9182 Leto XIII

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-94674
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Viso-

ka šola za zdravstvo.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta

26a, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradnja II. faze ob-
jekta UL VŠZ.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Lo-
kainvest d.o.o., Kapucinski trg 7, Škofja
Loka, kontaktna oseba: Viljam Govekar, tel.
04/506-09-00.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: UL VŠZ, kontaktna ose-
ba: Dušica Čertanec, tel. 01/300-11-12.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 21. 5. 2003.

Univerza v Ljubljani
Visoka šola za zdravstvo

Št. 404-01-104/2003 Ob-94783
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana, Urad za investicije, tel.
01/244-11-76, faks 01/244-12-69.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izgradnja Srednje
šole Slovenska Bistrica.

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

ročila, če je določen: objava javnega razpi-
sa predvidoma v juniju 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Proplus
d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor, dodatne
informacije: Bojana Sovič, tel. 02/250-41-10,
faks 02/250-41-35, e-mail: proplus@pro-
plus.si.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 5. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 404-01-103/2003 Ob-94784
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana, Urad za investicije, tel.
01/244-11-76, faks 01/244-12-69.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: prenova dela Sred-
nje gradbene šole v Mariboru.

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

ročila, če je določen: objava javnega razpi-
sa predvidoma v juniju 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Proplus
d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor, dodatne
informacije: Bojana Sovič, tel. 02/250-41-10,
faks 02/250-41-35, e-mail: proplus@pro-
plus.si.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 5. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 03/2003 Ob-94874
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, faks: 01/478-27-43.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: dobava pisarniške-
ga, računalniškega in ostalega potro-
šnega materiala za Davčno upravo Re-
publike Slovenije za leto 2004.

4. Kraj dobave: davčni uradi po Sloveniji.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: sredi junija 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere se

lahko zahteva dodatne informacije: Dav-
čna uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana - Služba za
kadrovske in materialne vire, Oddelek za jav-
na naročila in nabavo, Igor Štraus, tel.
01/478-28-23.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: javno naročilo se bo od-
dalo po sklopih.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 5. 2003.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 42/1664/2003 Ob-94901
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, tel. +386 (0)1 474-2101,
telefaks +386 (0)1 474-2102.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: minutna rezerva de-
lovne moči za terciarno regulacijo fre-
kvence, zakup za leto 2004.

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

ročila, če je določen: julij 2003.
6. Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva dodatne informaci-
je: upravljalec prenosnega omrežja, kon-
taktna oseba mag. Uroš Salobir, tel.
+386 (0)1 474-2010.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 5. 2003.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ref. No.: 42/1664/2003 Ob-94902
1. Contracting entity: Elektro-Slovenija,

d.o.o.
2. Address of Contracting entity:

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, tel.
+386 1 474-2101, fax. +386 1 474-2102.

3. Type and quantity of goods, servi-
ces or works, whose procurement is fo-
reseen within the next 12 months: Acti-
ve power minute reserve for tertiary
control of frequency, purchase for the
year 2004.

4. Site of delivery: /
5. Estimated date of initiation of the

public procurement: July 2003.
6. Name of office and person provi-

ding additional information: Transmission
System Operator, Uroš Salobir, M.Sc., tel.
+386 1 474-2010.

7. Possible other information about the
procurement order: /

8. Date of dispatch of the request for
publication: 23 May, 2003.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 26810-31/2003 Ob-94995
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet.
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2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52, el. naslov: dzp-info@gov.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: nadgradnja proge
Ljubljana – Zidani Most – Maribor.

4. Kraj izvedbe: proga Ljubljana – Zida-
ni Most – Maribor.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-
nistrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet, Lidia Jurše, univ. dipl. inž. grad.,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 5. 2003.

Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet

Št. 404-01-86/2003, 10/2003 Ob-95091
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport v svojem
imenu ter v imenu in po pooblastilu vzgoj-
no-izobraževalnih zavodov v Republiki Slo-
veniji.

2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne fron-
te 13, Ljubljana.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: nabava, dobava in
garancijsko vzdrževanje računalniške
opreme v predvidenih okvirnih količi-
nah: 1700 osebnih računalnikov z mo-
nitorji, 210 digitalnih fotoaparatov, 80
digitalnih projektorjev, 15 prenosnih ra-
čunalnikov, 12 LCD monitorjev, 10 la-
serskih mrežnih tiskalnikov (A4), 1 la-
serski mrežni tiskalnik (A3), 1 mrežni
laserski barvni tiskalnik in 2 videokon-
ferenčna kompleta.

4. Kraj dobave: vzgojno-izobraževalni
zavodi na območju Republike Slovenije in
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Trg
Osvobodilne fronte 13, Janez Čač, tel.
01/478-46-00, faks 01/478-47-19, e-ma-
il: janez.cac@gov.si.

7. Morebitne druge informacije o načrto-
vanih naročilih: izbrani dobavitelj bo za vsak
vzgojno-izobraževalni zavod sklenil tristransko
pogodbo, pri čemer bo del sredstev (okvirno
polovica) financiran s strani Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport, preostanek pa s strani
vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki mu bo do-
bavljena oprema. Za opremo za potrebe Mini-
strstva za šolstvo, znanost in šport bo sklenje-
na pogodba samo z Ministrstvom za šolstvo,
znanost in šport.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 5. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 16/03 Ob-95095
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.

2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, tel. 01/23-04-000, tel.
01/43-24-074, elektronski naslov: ire-
na.gacnik@elektro-ljubljana.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: dobava pisarniške-
ga materiala.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
ponudnik lahko zahteva dodatne informa-
cije pri Ireni Homovc Gačnik, na tel.
01/23-04-320.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: naročilo bo oddano po
odprtem postopku za obdobje 3 let.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: do 26. maja 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-95105
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljub-

ljana.
2. Naslov naročnika: Studenec 48,

1260 Ljubljana, faks 01/528-46-18, e-na-
slov: lan@psih-klinika.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: dobava zdravil za
potrebe Psihiatrične klinike Ljubljana,
v ocenjeni vrednosti 250,000.000 SIT.

4. Kraj dobave: Ljubljana, Studenec 48.

5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: javni razpis za
oddajo javnega naročila bo objavljen pred-
vidoma v drugi polovici meseca junija
2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Psihia-
trična klinika Ljubljana, pravna služba, Lan
Vošnjak.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 5. 2003.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 351-03-0001/98-2/03 Ob-95203
1. Naročnik: Občina Majšperk.
2. Naslov naročnika: Majšperk 32a,

2322 Majšperk.
3. Vrsta in količina blaga, gradenj ali

storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradnja Osnovne
šole Majšperk.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
Občina Majšperk, Marjan Gorčenko, tel.
02/795-08-30.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 5. 2003.

Občina Majšperk

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

Razveljavitev

Št. 2020-09-2002-002 Ob-94789
V celoti razveljavljamo javni razpis za do-

stavo pripravljenih obrokov hrane za potre-
be zaprtih oseb v ZPKZ Ljubljana in oddel-
kih Novo mesto, Radovljica, Ig in ZPKZ Ig,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 81
z dne 20. 9. 2002.

Razpis bo ponovno objavljen.
Ministrstvo za pravosodje

Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij

Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana

Popravek
Št. 358/03 Ob-94735

V javnem razpisu za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku za dobavo

tekstilije, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 45 z dne 16. 5. 2003, Ob-93774,
se  8. (b)  točka  popravi  in  se  pravilno
glasi:

8. (b) Naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komercialni sektor, Kli-
nični center Ljubljana, Zaloška cesta
14, 1000 Ljubljana, II – nadstropje -
tajništvo.

Klinični center Ljubljana

Št. 1/2003 Ob-94675
1. Naročnik: Komunala Radovljica,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska cesta

27, 4240 Radovljica.
3. (a) Vrsta in količina blaga: smetar-

sko vozilo z nadgradnjo za pobiranje za-
bojnikov 120 - 1.100 l.

(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: Komunala Radovljica,
d.o.o.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: oktober ali
november 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Ra-
dovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240
Radovljica.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: tri dni pred izte-
kom roka za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 21.400 SIT brez DDV na
transakcijski račun št. 07000-0000008529
pri Gorenjski banki d.d. Kranj, z oznako
“razpisna dokumentacija“ ali s plačilom na
blagajni podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 6. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Radovljica, d.o.o.,
Ljubljanska cesta 27, Radovljica, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 6. 2003 ob 12.30, Komunala
Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27,
Radovljica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 1.
znesek finančnega zavarovanja v višini
10 % pogodbene vrednosti, 2. garancija
slovenske banke, 3. trajanje enako veljav-
nosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo v obrokih.

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: zahteve določene v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
30. 7. 2003, predvideni datum o sprejemu
ponudbe 27. 6. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: opozorilo: najnižja ponudbena cena
še ne predstavlja najugodnejše ponudbe.
Naročnik si pridružuje pravico do odstopa
od podpisa pogodbe. V tem primeru po-
nudniki nimajo pravice do uveljavljanja od-
škodnine iz tega naslova.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 5. 2003.

Komunala Radovljica, d.o.o.

Št. 0309-5/4-03 Ob-94676
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,

1507 Ljubljana – tel. 01/30-77-200, tele-
faks. 01/43-13-245.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-
ški material – specifikacija je določena z
razpisno dokumentacijo.

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

1. sklop: pisarniški potrošni material,
2. sklop: papir in ovojnice z dodatnim

tiskom,
3. sklop: fotokopirni papir,

4. sklop:računalniški papir,
5. sklop: kuverte za osebno vročanje,
6. sklop: tonerji, črnila in trakovi.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za

enega ali več sklopov.
4. Kraj dobave: območje Republike Slo-

venije: lokacije območnih enot in izpostav
naročnika.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodba bo
sklenjena takoj po koncu postopka izbire
(sklep o izbiri) za obdobje dveh let.

7.(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
24, Ljubljana, soba 110 – Melita Feldin;
dodatna pojasnila se lahko zahtevajo le v
pisni obliki na faks 01/23-12-182.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko zahteva pisno po pošti
ali osebno prevzame vsak delovni dan od
11. do 13. ure. Zainteresirani ponudnik, ki
želi prevzeti razpisno dokumentacijo mora
predložiti pooblastilo za prevzem razpisne
dokumentacije iz katerega morajo biti razvi-
dni osnovni podatki ponudnika (naziv, na-
slov, št.: telefona in faksa, davčna številka).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, znesek je po-
trebno nakazati na transakcijski račun na-
ročnika št.: 01100-6030274014, sklic 01
011. Potrdilo o plačilu stroškov razpisne do-
kumentacije je potrebno predložiti zahtevi
za dvig razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. junij 2003,
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljub-
ljana, vložišče – soba 051, pritličje levo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. junij 2003 ob 10. uri, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva 24, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skla-
dno z zahtevami razpisne dokumentacije.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok najmanj 30 dni od datuma prejema
računa za opravljeno dobavo.

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 zoper ponudnika ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečaja ali likvidaci-
je ali da ponudnik ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,

3. da ima ponudnik poravnane vse dav-
ke in prispevke ter druge obvezne dajatve
in poslovne obveznosti v skladu z veljavnimi
predpisi,

4. da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali prav-
nomočna sodna ali upravna odločba, s ka-
tero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,

5. da predloži potrjen obrazec BON-1/P,
izpolnjen s strani Agencije za plačilni pro-
met (dokument na dan odpiranja ne sme
biti starejši od treh mesecev) – prijavitelj
mora v ponudbi predložiti obrazec BON-1/P
in ne more kot nadomestilo tega predložiti
BON-1,

6. da v ponudbi ni podal neresničnih ali
zavajajočih podatkov,

7. da predloži izjavo, da o zagotavljanju
zahtevanih količin za vse razpisane vrste pi-
sarniškega materiala v okviru posameznega
sklopa, za katerega odda ponudbo,

8. da predloži izjavo o plačilnem roku za
plačilo dobavljenega blaga po sklopih pi-
sarniškega materiala, za katere je oddal po-
nudbo – plačilni rok se šteje od dneva, ko
naročnik prejme račun za posamezno do-
bavo in ne sme biti krajši od 30 dni,

9. da predloži izjavo, da bo zagotavljal
dostavo fco območna enota oziroma izpo-
stava naročnika, razloženo v poslovne pro-
store naročnika,

10. da predloži izjavo o dobavnih rokih
pisarniškega materiala po sklopih, za kate-
re je oddal ponudbo; dobavni rok se šteje
od dneva, ko ponudnik prejme naročilo na-
ročnika, dobavni rok ne sme biti daljši od
10 dni,

11. da predloži izjavo, da bo na zahtevo
naročnika poslal vse zahtevane vzorce pi-
sarniškega materiala,

12. da predloži bančno garancijo za re-
snost ponudbe veljavno do 5. 8. 2003 v
višini 10% od ocenjene letne razpisne vred-
nosti sklopa za katerega je oddal ponudbo,

13. da predloži izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
prevzetih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti v kolikor vrednost ponudbe
presega 30,000.000 SIT.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna najmanj do 20. 10. 2003, naročnik
bo odločitev o izbiri ponudnika sprejel pred-
vidoma do 30. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo ponudbe ocenjeval po naslednjih
merilih:

– cena 80%,
– plačilni pogoji 10%,
– dobavni rok 10%.
Podrobnejša merila za ocenjevanje so

navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 20. 5. 2003.
Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije

Št. 404-08-174/2003-1 Ob-94725
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo,
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana.
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3. (a) Vrsta in količina blaga:

Zap. E.M. Količina
št. 1. dobava 2. dobava

1. sklop - težko gorljiva oblačila in kape
1 kombinezon pilotski, zelen, težko gorljiv kos 150 150
2 komb. tehnič. osebja let. enot, zelen, težko gorljiv kos 200 200
3 kapa s senčnikom črna kos 100 150

2. sklop - jopič in težko gorljive rokavice
1 jopič pilotski, zelen kos 150 140
2 rokavice pilotske težko gorljive par 200 200

– nekakovostna izdelava: odstopanje od
predpisanih dimenzij, neravni šivi, šivi vle-
čejo, pretrgani notranji šivi, odstopanje v
gostoti šivov, okrasni šivi slabo izdelani, sla-
bi zaključki šivov, odstopanje v pomožnem
materialu, ki v tehničnih predpisih ni natan-
čno določen in je razviden samo iz potrje-
nega vzorca, vendar funkcionalnosti ne
spremeni.

Pridobljeno oceno za vzorec se pomno-
ži s točkami za vzorec in tako dobi končno
št. točk.

c) Dobavni rok za prvo dobavo - 10 točk.
Ponudnik z najkrajšim dobavnim rokov

od podpisa pogodbe prejme 10 točk, ostali
pa sorazmerno manj glede na ponujeni rok
dobave.

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo zbral
največje št. točk kot vsoto vseh meril.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Št. 1701/03 Ob-94748
1. Naročnik: Komunala Trebnje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 9,

8210 Trebnje, tel. 07/348-12-60, telefaks
07/348-12-82, e-mail: investicije@komu-
nala-trebnje.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 kom
smetarskega vozila z nadgradnjo za zbi-
ranje, stiskanje in prevoz odpadkov ter
mehanizmom za praznjenje zabojnikov
od 120 do 1.100 l, naslednjih karakteri-
stik: šasija skupne mase do 15 t, medo-
sna razdalja do 3.600 mm, nadgradnja
prostornine do 12 m3 in višine do maks.
3.100 mm.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: dobavitelj se lahko poteguje le za na-
ročilo blaga v celoti, po sistemu staro za
novo.

4. Kraj dobave: fco. Komunala Trebnje
d.o.o., Kolodvorska ul. 1, 8210 Trebnje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trije meseci
po podpisu pogodbe, predvideni datum za-
ključka dobave 10. 10. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala
Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje,
tel. 07/348-12-68, dvig razpisne dokumen-
tacije pri Alešu Jarcu, dodatne informacije
pri Antonu Gričarju po tel. 07/348-12-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 26. 6. 2003
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcij-
ski račun, št. 02971-0018688039 pri NLB.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 26. 6. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe z jasno oznako po-
nudnika pošljite v zapečatenih kuvertah na

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponud-
niki se lahko prijavijo na posamezni sklop
vendar na vse artikle v sklopu. Ponudniki
morajo k ponudbi za vsak sklop pod zap. št.
1 priložiti vzorec artikla. Priloženi vzorec mo-
ra ustrezati naročnikovemu standardu oziro-
ma potrjenemu vzorcu. Ponudnik mora za
vse artikle v sklopu na katerega se prijavlja
priložiti tehnične podatke za vgrajeni materi-
al-laboratorijsko analizo skladno z STO.

4. Kraj dobave: centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana Šentvid,
vsak delavnik od 8. do 14. ure.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: prva dobava
v skladu z navedbo ponudnika v obrazcu
ponudba, druga dobava 16. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dvig razpisne
dokumentacije: Ministrstvo za obrambo,
Urad za logistiko, Oddelek za nabavo, Kar-
deljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kon-
taktni osebi Boštjan Purkat, tel. 471-25-86
in Dušan Cirar, tel:471-23-48, soba št. 550.

Dodatne informacije: Marjeta Kordiš,
471-23-40.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS - 151/2003-ODP) na transak-
cijski račun št. 01100-6370191114. Pre-
vzem razpisne dokumentacije je lahko ose-
bno ali po pošti. Pred tem je potrebno pred-
ložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati
mora naslednje podatke: navedbo polnega
naslova ponudnika, davčno številko, števil-
ko faksa, številko javnega razpisa, sklic na
številko) ter potrdilo o registraciji, če ste
davčni zavezanec.

Ponudniki, ki so priložili svojo ponudbo
že na prvi razpis št. MORS-31/2003-ODP
so plačila oproščeni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 30. 6. 2003,
do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, pre-
vzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene
z napisom: “Ne odpiraj – ponudba MORS
151/2003-ODP – Nakup bojne uniforme
za pilote.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo 1. 7. 2003 ob

12. uri na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad
24, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti ponudbe, v primeru da je
ponujeni predračun višji od 30,000.000 SIT
in izjava banke, da bo izdala bančno garan-
cijo za dobro izvedbo pogodbenih obvez-
nosti v višini 5% od pogodbene vrednosti, v
primeru, da pogodbena vrednost presega
30,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema raču-
na na naročnikov naslov.

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

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

1. rok plačila je 30 dni od uradnega pre-
jema računa na naročnikov naslov,

2. ponudnik mora prvo dobavo zagotav-
ljati v skladu z navedbo v ponudbi, drugo pa
v celotni količini 16. 12. 2003,

3. ponudnik mora svoji ponudbi priložiti
zahtevane vzorce za sklop na katerega se
prijavlja, ki morajo ustrezati naročnikovemu
standardu oziroma potrjenemu vzorcu,

4. ponudnik mora navesti vse podatke
za ocenjevanje ponudbe,

5. ponudnik mora ponuditi vse artikle v
sklopu na katerega se prijavlja,

6. ponudnik mora priložiti vse zahtevane
priloge,

7. ponudnik mora priložiti vzorec pogod-
be, ga podpisati in ga žigosati.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončne izvedbe posla, odločitev pred-
vidoma do konca junija.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
niki, ki bodo izpolnili pogoje za usposoblje-
nost in sposobnost bodo ocenjeni na pod-
lagi naslednjih meril:

a) cena – 50 točk
Ponudnik z najnižjim predračunom prej-

me 50 točk, ostali pa sorazmerno manjše
št. točk.

b) vzorec – 40 točk
Za sklope 1 in 2. (barva vzorca se ne

ocenjuje):
– ocena 1: ustreza STO, odlična izdelava,
– ocena 0,2: ustreza STO, nekakovo-

stna izdelava,
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naslov: Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg
9, 8210 Trebnje - “ponudba - ne odpiraj“ ali
jih osebno dostavite v tajništvo podjetja vsak
delovnik od 7. do 14. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 6. 2003 ob 12.30 v sejni sobi
Komunale Trebnje d.o.o., Goliev trg 9,
8210 Trebnje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
bianco menica ponudnika, s pooblastilom
za unovčitev in uporabo v višini 10% ponu-
jene vrednosti.

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredeli-
tvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik v zadnjih 6
mesecih ne sme imeti blokiran račun.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 31. 12. 2003, predvideni datum odlo-
čitve 10. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, garancija 20%, reference 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: najnižja cena še ne predstavlja naju-
godnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje
pravico odstopa od podpisa pogodbe. V
tem primeru ponudniki nimajo pravice do
uveljavljanja odškodnine iz tega naslova. Na-
ročnik si pridržuje pravico naknadnih dogo-
vorov z najugodnejšimi ponudniki.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 5. 2003.

Komunala Trebnje, d.o.o. Trebnje

Št. 214/2003 Ob-94758
1. Naročnik: Otroški vrtec Ajdovščina,

Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Otroški vrtec Aj-

dovščina, Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovšči-
na, tel./faks 05/368-13-40.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na nabava 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. sadje sveže, suho, sveža zelenjava,
suhe stročnice,

2. zamrznjena zelenjava in sadje,
3. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slašči-

čarski izdelki,
4. mlevski izdelki, testenine in žita,
5. meso in mesni izdelki,
6. sveže perutninsko meso in perutnin-

ski izdelki,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. jajca,
9. sokovi, sirupi,
10. ribe, konzervirane ribe,

11. zmrznjeni izdelki iz testa,
12. ostalo prehrambeno blago,
13. čistila.
4. Kraj dobave: Otroški vrtec Ajdovšči-

na, Ob Hublju 1, 5270 Ajdovščina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 7. 7. 2003
do 31. 7. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Otroški vrtec
Ajdovščina, Pot v Žapuže 14, Ajdovščina - v
tajništvu vrtca, dodatna pojasnila in informa-
cije glede živil ponudniki dobijo pri računo-
vodji Nadji Kovač in ravnateljici Meri Uršič,
tel. 05/368-13-40, od 9. do 11. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 18. 6. 2003,
razpisno dokumentacijo pa lahko dvignejo v
tajništvu vrtca od 26. 5. 2003 dalje med 9.
in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, z vključenim 20% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na transakcijski
račun vrtca št. 01201-6030633203.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 6. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Otroški vrtec Ajdovščina, Pot v
Žapuže 14, Ajdovščina.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 6. 2003 ob 10. uri, v prostorih
Otroškega vrtca Ajdovščina, Pot v Žapuže
14, Ajdovščina.

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 da-
tuma dobave blaga.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samstojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedena 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:

– ponudba mora veljati do 6. 7. 2003,
– predvideni datum odločitve o spreje-

mu ponudbe: 6. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena 85% - 85 točk,
2. plačilni rok 5% - 5 točk,
3. kakovost izvedbe 5% - 5 točk,
4. finančna usposobljenost 5% - 5 točk.
Skupno največje možno število točk po

vseh merilih znaša 100.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 19. 5. 2003.
Otroški vrtec Ajdovščina

Št. 404-08-151/2003-3 Ob-94770
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zaščitna

oblačila in obutev za zdravstveno oseb-
je in osebje v kuhinjah.

Sklop A: zaščitna oblačila za osebje v kuhinjah

Zap. Ident STO Artikel Količina Količina Certifikacijska
št. standardi 2003 2004 kategorija

1 61693 DK.K.01/02 Bluza kuharska bela –
moška 180 400 VII/6/0-6.12

2 61694 DK.K.02/02 Hlače kuharske bele –
moške 150 350 VII/6/0-6.12

3 16297 DK.K.03/02 Hlače kuharske pepita –
moške 50 170 VII/6/0-6.12

4 61695 DK.K.04/02 Halja kuharska bela –
moška 195 450 VII/6/0-6.12

5 4900 DK.K.05/02 Klobuk kuharski beli 150 350 Ni kategorije
6 61696 DK.K.06/02 Kapa kuharska 150 350 Ni kategorije
7 61697 DK.K.07/02 Predpasnik beli – visoki 220 600 VII/6/0-6.12
8 61698 DK.K.08/02 Predpasnik beli – do pasu 210 500 VII/6/0-6.12
9 61699DŽK.K.11/02 Bluza kuharska bela –

ženska 150 320 VII/6/0-6.12
10 61700DŽK.K.12/02 Krilo kuharsko belo 50 150 VII/6/0-6.12
11 61701DŽK.K.13/02 Hlače kuharske bele –

ženske 100 150 VII/6/0-6.12
12 61702DŽK.K.14/02 Halja kuharska bela

d. rokav – ženska 75 180 VII/6/0-6.12
13 61703DŽK.K.15/02 Halja kuharska bela

k. rokav – ženska 75 175 VII/6/0-6.12
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Sklop B: zaščitna oblačila za zdravstveno osebje

Zap. Ident Artikel Količina Količina Certifikacijska
št. 2003 2004 kategorija

1 026837tehnični opis Kostim hlačni – moški (beli) 15 30 VII/6/0-6.12
2 028637tehnični opis Kostim hlačni – ženski (beli) 15 30 VII/6/0-6.12
3 026636tehnični opis Kostim s krilom (beli) 10 20 VII/6/0-6.12
4 016041tehnični opis Halja bela – moška 15 30 VII/6/0-6.12
5 016043tehnični opis Halja bela – ženska 15 30 VII/6/0-6.12
6 027286tehnični opis Majica tetra – bela 90 90 VII/6/0-6.12
7 028637tehnični opis Kostim hlačni – moški

(svetlo moder z belim dod.) 15 30 VII/6/0-6.12
8 028637tehnični opis Kostim hlačni – ženski

(svetlo moder z belim dod.) 30 60 VII/6/0-6.12
9 028630tehnični opis Kostim krilo

(svetlo moder z belim dod.) 10 20 VII/6/0-6.12
10 016041tehnični opis Halja – moška

(bela z modrim ovratnikom) 15 30 VII/6/0-6.12
11 016043tehnični opis Halja – ženska

(bela z modrim ovratnikom) 16 30 VII/6/0-6.12
12 028637tehnični opis Kostim hlačni – moški

(beli z modrimi dod.)  10 20  VII/6/0-6.12
13 028637tehnični opis Kostim hlačni – ženski

(beli z modrimi dod.) 10 20 VII/6/0-6.12
14 028630tehnični opis Kostim krilo

(beli z modrimi dod.) 10 20 VII/6/0-6.12
15 028637tehnični opis Kostim hlačni – moški

(modre barve) 10 20 VII/6/0-6.12
16 028637tehnični opis Kostim hlačni – moški

(svetlo zelen z belimi dod.) 10 20 VII/6/0-6.12

Sklop C: zaščitna obutev in PVC predpasnik

Zap. Ident Artikel Količina Količina Certifikacijska
št. 2003 2004 kategorija

1 20167 Natikači ortopedski beli 310 777 VII/8/II-8.1
3 16350 Predpasnik beli PVC 90 200 VII/6/0-6.12

Ogled vzorcev in dvig standardov ter te-
hnične dokumentacije – opisov je možen
pri naročniku po prevzemu razpisne doku-
mentacije.

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

– sklop A: zaščitna oblačila za osebje v
kuhinjah – okvirna vrednost 10,000.000
SIT z DDV,

– sklop B: zaščitna oblačila za zdrav-
stveno osebje – okvirna vrednost
4,000.000 SIT z DDV,

– sklop C: zaščitna obutev in PVC pred-
pasniki – okvirna vrednost 4,800.000 SIT z
DDV.

Ponudnik mora predložiti ponudbo za
vse artikle, ki sestavljajo posamezni sklop.

4. Kraj izročitve: dobava na lokacijo:
Skladišče MORS, Miheličeva ulica, Ljublja-
na-Šentvid.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: avgust 2003
– oktober 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana.

Zahteva za razpisno dokumentacijo:
– Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86,

faks 01/431-90-35,
– Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48, faks

01/431-90-35.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro. Ob prevzemu razpisne
dokumentacije mora zainteresirani ponud-
nik naročniku predložiti št. telefona in tele-
faksa ter kontaktno osebo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 135/2003-ODP) na račun
011-006370191114. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti
(faks 01/431-90-35). Pred tem je potre-
bno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vse-
bovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno števil-
ko, številko javnega razpisa, sklic na števil-
ko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 23. 6. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS, pre-
vzemnik je sprejemna pisarna – vložišče, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj, Ponudba
MORS, št. 135/2003-ODP – Zaščitna obla-
čila in obutev“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 6. 2003 ob 13. uri, na naslovu: MORS,
Urad za logistiko, Služba za javna naročila,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema raču-
na na naročnikov naslov.

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

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: posebni pogoji:

1. da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospe-
lih neporavnanih obveznosti oziroma da ni
imel blokiranega transakcijskega računa v
preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sesta-
vitve obrazca o plačilni sposobnosti;

2. da je podpisal in žigosal vse izjave;
3. da je izpolnil, podpisal in žigosal po-

nudbo-cene;
4. da je izpolnil in potrdil vzorec po-

godbe.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do predvidenega zaključka del oziroma do
dokončne izvedbe poslov. Odločitev o spre-
jemu ponudbe bo potrjena predvidoma do
20. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:

Zap. Ocenjevalna merila Utež
št.

1 vrednost ponudbe 0,50
2 ponujeni dobavni rok za leto

2003 naveden na ponudbi
(ne krajši kot 8 dni od
podpisa pogodbe)! 0,20

3 kakovost vzorca 0,30
Skupaj 1,00

Naročnik bo javno naročilo po posamez-
nih sklopih oddal ponudniku, ki bo predložil
ekonomsko najugodnejšo ponudbo za po-
samezen sklop, to je tista, ki bo dosegla
največje skupno število točk vseh ocenje-
valnih meril.

Izračun števila točk po navedenih krite-
rijih:

1. Vrednost ponudbe

Ocena Kriterij

10 najnižja ponujena vrednost

najnižja ponujena vrednost x ocena 10do 9,99 --------------------------------------------------------------------------------
ponujena vrednost

Dobljeno oceno se pomnoži z utežjo in
dobi število točk za to ocenjevalno merilo.

2. Ponujeni dobavni rok za leto 2003
(ne krajši kot 8 dni od podpisa pogodbe)!

Ocena Kriterij

10 najkrajši ponujeni rok dobave za
leto 2003 (ne krajši kot 8 dni od
podpisa pogodbe)!

najkrajši ponujeni rok dobave
(ne krajši kot 8 dni od pod. pog) x

x ocena 10do 9,99 --------------------------------------------------------------------------------
ponujeni dobavni rok

Dobljeno oceno se pomnoži z utežjo in
dobi število točk za to ocenjevalno merilo.
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3. Kakovost vzorca
Za sklop A in B in artikel iz sklopa C

naveden pod zaporedno št. 2.

Ocena Kriterij

10 ustreza STO, tehničnemu opisu ali
vzorcu, odlična izdelava

2 ustreza STO, tehničnemu opisu ali
vzorcu, nekakovostna izdelava
nekakovostna izdelava: odstopanje
od predpisanih dimenzij, neravni
šivi, šivi vlečejo, pretrgani notranji
ali zunanji šivi, odstopanje v gostoti
šivov, okrasni šivi slabo izdelani,
slabi zaključki šivov, odstopanje v
pomožnem materialu, ki v tehničnih
predpisih ni natančno določen in je
razviden samo iz potrjenega vzorca,
vendar funkcionalnosti ne spremeni

Za sklop C – zaporedna št. 1.

Ocena Kriterij

10 ustreza vzorcu, odlična izdelava
2 ustreza vzorcu, nekakovostna

izdelava
nekakovostna izdelava: majhne
poškodbe na usnjenem delu in
manjše poškodbe na podplatu, ki
ne spremenijo funkcionalnosti;
odstopanje v materialu, ki je
razviden iz vzorca, vendar
funkcionalnosti ne spremeni; slabi,
poškodovani ali pretrgani
okrasni šivi

Dobljeno oceno se pomnoži z utežjo in
dobi število točk za to ocenjevalno merilo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Št. 4454/03 Ob-94774
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
za daljinsko vodenje progovnih ločilnih
mest v srednjenapetostnem omrežju z
montažo (po razpisni dok. št. 6/2003 – B).

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

4. Kraj dobave: fco progovna ločilna me-
sta naročnika.

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

zaključka ali trajanje izvedbe: od 8. 9.
2003 do 8. 4. 2004.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-

tacije 15.000 SIT ponudniki poravnajo z vir-
manom na TRR 04750-0000510950 pri
Novi KBM Področje Nova Gorica, sklic na
št. 43428 – ter št. objave v Ur. l. RS s
pripisom razpisna dokumentacija - oprema
za daljinsko vodenje PLM SNO.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 7. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov komor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavče-
va 22, 5000 Nova Gorica (komercialni sek-
tor).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 7.
2003 ob 11. uri v sejni dvorani Elektro Pri-
morska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik predloži ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti ponudbe brez DDV, katera ve-
ljavnost je 40 dni od dneva izdaje obvestila
o oddaji naročila - to je do 8. 9. 2003.

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

12. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša: skupina
ponudnikov mora dostaviti pravni akt o sku-
pni 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 ZJN-1:
poleg splošnih pogojev po 41. do 43. čle-
nu ZJN-1 še to, da povprečni letni čisti pri-
hodki od prodaje (za zadnja tri leta) morajo
biti v višini najmanj dvakratne ponudbene
vrednosti in da finančni položaj ustreza po
ZFPP.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave tega razpisa, datum
odločitve o sprejemu ponudbe je predviden
za 30. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, rok plačila, način plačila, ter-
minski plan izvedbe, reference in kakovost.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Elektro Primorska, d.d.,
Nova Gorica

Št. 359/03 Ob-94777
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

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

implanti.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: 2. sklopa.

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: julij 2003 -
julij 2006.

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 voljo do
2. 7. 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: 15.000 SIT, na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila št. 01100-6030277894.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 3. 7. 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: 4. 7. 2003 ob 10. uri v predavalnici
1 – pritličje glavne stavbe Kliničnega centra
Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, katera mora ve-
ljati do 6. 11. 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: 5. 11. 2003, predvi-
deni datum odločitve – julij 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
100%.

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: 22. 5. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 2020-09-2003-51 Ob-94787
1. Naročnik: Zavod za prestajanje kazni

zapora Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Povšetova 5,

1000 Ljubljana, tel. 01/300-55-30, faks
01/232-29-64, e-mail: Božena.Gla-
vič@gov.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dostava
pripravljenih obrokov hrane za potrebe
zaprtih oseb v ZPKZ Ljubljana - oddel-
kih Novo mesto in Radovljica.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja po sklopih, in sicer:
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– prvi sklop – ZPKZ Ljubljana oddelek
Novo mesto,

– drugi sklop – ZKPZ Ljubljana oddelek
Radovljica.

4. Kraj dobave: za ZPKZ Ljubljana, od-
delek Novo mesto: Jerebova 1, Novo me-
sto; za ZPKZ Ljubljana oddelek Radovljica:
Gorenjska cesta 15, Radovljica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: prvi in drugi
sklop od 1. 8. 2003 do 31. 7. 2006.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo je mogoče dobiti pri naročniku
osebno, po pošti, po telefaksu ali e-mailu.

(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: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 7. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov naročnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 2. 7. 2003 ob
10. uri na sedežu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija banke za resnost ponudbe v višini
10% razpisane vrednosti, če vrednost pon-
dube presega 30 mio SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo za blago bo opravljeno v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

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

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 je to določeno v po-
gojih iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
50 dni po odpiranju. Odločitev o sprejemu
ponudbe bo sprejeta najkasneje 10 dni po
odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo za
izbor najugodnejše ponudbe je najnižja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: okvirne vrednosti naročil so: za prvi
sklop 95,000.000 SIT, za drugi sklop
54,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2003.

Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana

Št. 2-03 Ob-94793
1. Naročnik: Kemijski inštitut, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 19,

1000 Ljubljana, faks 01/47-60-300, tel.
01/47-60-200.

3. (a) Vrsta in količina blaga: plinski
kromatograf z masno selektivnim detek-
torjem in s sistemom za vzorčevanje te-
kočih vzorcev in iz parne faze, z dodat-
no opremo (podrobnosti gl. v razpisni do-
kumentaciji).

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

4. Kraj dobave: Ljubljana, Hajdrihova
19.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: je
možno.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: čim prej po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: mag. Janez Topli-
šek, pomočnik direktorja, tel. 01/47-60-337
ali janez.toplisek@ki.si ali dr. Matjaž Kuna-
ver, tel. 01/47-60-363 ali matjaz.kuna-
ver@ki.si (razpisno dokumentacijo je možno
dobiti tudi v elektronski obliki).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure. Razpisno dokumentacijo
v elektronski obliki zahtevajte na naslov ja-
nez.toplisek@ki.si ali na matjaz.kuna-
ver@ki.si.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT vplačate na
blagajni, Hajdrihova 19 ali nakažete na ra-
čun 01100-6030344533 (“za JN GC-MS“).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane do 9. ure dne 30. 6. 2003.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19,
1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 6. 2003 ob 11. uri.

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: plači-
lo po prevzemu blaga – podrobnosti so 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): pogodba bo
sklenjena z enim ponudnikom za celoten
razpis.

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: v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2003. Izbira je
predvidena v enem tednu po odpiranju po-
nudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: so ob-
delana v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vprašanja naslovite na matjaz.kuna-
ver@ki.si (tehnična vprašanja) ali na janez.to-
plisek@ki.si (splošna, finančna in pravna
vprašanja).

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 5. 2003.

Kemijski inštitut, Ljubljana

Št. 2/03 Ob-94816
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6, 1000

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pometalnega stroja: 2 m3 – 1 kos, doba-
va pometalnega stroja: 4 m3 – 1 kos.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: izvajalec lahko pondudi oba, ali pa sa-
mo posamezen sklop.

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

zaključka ali trajanje dobave: september.
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, Ljubljana, kontaktna ose-
ba Olga Okorn, soba številka 114, tel.
477-96-28.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani po-
nudnik plača na transakcijski račun pri Novi
Ljubljanski banki d.d. številka
02924-0020286671, oziroma na blagajni
Snaga d.o.o., s pripisom JR B2/03.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 30. 6. 2003 do 12. ure. Ponudbe mora-
jo biti dostavljene v tajništvo podjetja v zapr-
ti kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponud-
nika in z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
dobavo stroja za pometanje – JR B2/03“.
Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se
na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da
še ni bil odpiran.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Snaga d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja,
Marjeta Bambič, soba številka 118, I. nad-
stropje, tel. 477-96-20, faks 477-97-13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 7. 1.
2003 ob 9. uri v sejni sobi številka 200, II.
nadstropje, na naslovu Snaga d.o.o., Pov-
šetova ulica 6, Ljubljana. Na odpiranju po-
nudb lahko sodelujejo samo predstavniki
ponudnikov s pisnim pooblastilom za sode-
lovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja
pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora poleg ponudbe priložiti ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
5% od ponudbene vrednosti na priloženem
obrazcu kot varščino, da bo v primeru, da
bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod
pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 49-51 / 30. 5. 2003 / Stran 2825

ponudnik se bo moral v roku 8 dni po preje-
mu obvestila o izbiri odzvati na poziv k pod-
pisu pogodbe in jo najkasneje v roku 15 dni
po prejemu obvestila o izbiri podpisati, si-
cer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil,
naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za
resnost ponudbe. Bančna garancija bo iz-
branemu ponudniku vrnjena po podpisu po-
godbe in po predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom
pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za
resnost ponudbe po podpisu pogodbe z
izbranim ponudnikom.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: stroj za
pometanje: 2 m3: cena brez davka: 50 točk,
garancijski rok: 10 točk; stroj za pometa-
nje: 4 m3: cena brez davka: 50 točk, garan-
cijski rok: 10 točk.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Snaga, d.o.o.

Št. 1/03 Ob-94817
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
troosne šasije z zatečno krmiljeno osjo
za smetarsko nadgradnjo za zbiranje,
stiskanje in prevoz komunalnih odpad-
kov – 3 kosi, dobava troosne šasije z
zatečno dvižno osjo za kotalni prekuc-
nik za prevoz komunalnih odpadkov –
1 kos.

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

za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: izvajalec lahko ponudi vse ali samo po-
samezen sklop.

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

zaključka ali trajanje dobave: september
2003.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
menacija se lahko prevzame med 8. in 12.
uro, oziroma po predhodni najavi kontaktni
osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije
je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu
stroškov razpisne dokumentacije in davč-
no številko.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani
ponudnik plača na transakcijski račun pri
Novi Ljubljanski banki d.d., številka
02924-0020286671 oziroma na blagajni
Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljublja-
na, z oznako JR B1/03.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. 6. 2003 do 12. ure. Ponudbe morajo
biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika
in z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za doba-
vo šasij – JR B1/03“. Ovitek ponudbe mora
biti zaprt tako, da se na odpiranju lahko ned-
voumno ugotovi, da še ni bil odpiran.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Snaga d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja,
Marjeta Bambič, soba številka 118, I. nad-
stropje, tel. 477-96-20, faks 477-97-13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 1. 7.
2003 ob 9. uri v sejni sobi številka 200, II.
nadstropje, na naslovu Snaga d.o.o., Pov-
šetova ulica 6, Ljubljana. Na odpiranju po-
nudb lahko sodelujejo samo predstavniki
ponudnikov s pisnim pooblastilom za sode-
lovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja
pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora poleg ponudbe priložiti ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
5% od ponudbene vrednosti na priloženem
obrazcu kot varščino, da bo v primeru, da
bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod
pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani
ponudnik se bo moral v roku 8 dni po preje-
mu obvestila o izbiri odzvati na poziv k pod-
pisu pogodbe in jo najkasneje v roku 15 dni
po prejemu obvestila o izbiri podpisati, si-
cer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil,
naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za
resnost ponudbe. Bančna garancija bo iz-
branemu ponudniku vrnjena po podpisu po-
godbe in po predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom
pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za
resnost ponudbe po podpisu pogodbe z
izbranim ponudnikom.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za troosno šasijo z zatečno krmiljeno osjo
za smetarsko nadgradnjo za zbiranje, sti-
skanje in prevoz komunalnih odpadkov: ce-
na brez davka: 50 točk, preseganje osnov-
nih tehničnih zahtev: 17 točk, usklajenost z
obstoječim voznim parkom komunalnih vo-
zil: 10 točk, dobavni rok: 8 točk, servis:
5 točk.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Snaga, d.o.o.

Št. 108/2003 Ob-94821
1. Naročnik: Zdravstveni dom Izola.
2. Naslov naročnika: Ulica Oktobr-

ske revolucije 11, 6310 Izola, tel.
05/66-35-050, faks 05/66-35-051.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
bencinskega in dizelskega goriva.

Ocenjena količina za dve leti: 128.470
litrov 95-oktanskega bencina in 39.060 li-
trov dizelskega goriva.

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

4. Kraj dobave: ponudnik mora imeti
vsaj en bencinski servis na območju Obči-
ne Izola ali mesta Koper.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna za obdobje dveh let.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
60 dni od dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena 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: 23. 5. 2003.

Občina Grosuplje

Št. 4385-01/03 Ob-94827
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenj-

ske.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska

ul. 9, 4000 Kranj, p.p. 110, tel.
04/208-20-00, faks 04/202-67-18.

3. (a) Vrsta in količina blaga: zoboz-
dravniški stol 2 kom.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: 1. sklop za ZD Radovljica 1 kom in 2.
sklop za Zobno polikliniko Kranj 1 kom.
Sprejemljiv en ali oba sklopa.

4. Kraj dobave: Zdravstveni dom Radov-
ljica in Zobna poliklinika Kranj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Osnov-
no zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska
ul. 9, Kranj, Milana Vinter-Šambar, tel.
04/20-82-518.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 2. 6. 2003
do 18. 6. 2003, vsak delovni dan od 7. do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (z DDV) naka-
žite na TRR 01252-6030921122.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 6. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Gosposvetska ul. 9, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 6. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
Zdravstvenega doma Kranj.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost: 31. 7.
2003, datum sprejema odločitve: 1. 7.
2003.

cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Izola pri tajnici direktorja.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro. Pred dvigom razpisne
dokumentacije mora ponudnik predložiti po-
trdilo o vplačilu za razpisno dokumentacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 7.200 SIT (v znesek
je vključen DDV) na račun št.
01240-6030920740 pri UJP Koper, vir-
mansko, s pripisom: za razpisno dokumen-
tacijo – gorivo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudba mora pri-
speti do naročnika najkasneje do vključno
3. 7. 2003 do 11. ure, ne glede na to, ali je
bila oddana osebno ali po pošti.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Izola, Ulica
Oktobrske revolucije 11, 6310 Izola. Po-
nudbo je potrebno predložiti v zaprti ovojni-
ci s pripisom “Ne odpiraj, javno naročilo –
ponudba za gorivo“. Na ovojnici mora biti
označen naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 7. 2003 ob 11.30, v prostorih
uprave zdravstvenega doma v Izoli, Ulica
Oktobrske revolucije 11.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo po dobavi, s 15-dnevnim zbirnikom (dva-
krat mesečno), 30 dni po datumu 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:

– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet jav-
nega razpisa;

– 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;

– da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;

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

– da ima vsaj en bencinski servis na ob-
močju Občine Izole ali mesta Koper;

– da v preteklih 6 mesecih, do vključno
datuma izdaje potrdila poslovne banke ali
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca, ni
imel blokiranega transakcijskega računa;

– da nudi plačilni rok po dobavi, s
15-dnevnim zbirnikom (dvakrat mesečno),
30 dni po datumu izstavitve računa.

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

do 30. 9. 2003. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 4. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: popust
na tržno ceno goriva. Kot najugodnejši bo
izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišji
popust na tržno ceno goriva.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Zdravstveni dom Izola

Št. 001/2003 Ob-94822
1. Naročnik: Občina Grosuplje.
2. Naslov naročnika: Taborska cesta 2,

1290 Grosuplje, tel. 01/78-88-750, faks
01/78-88-764.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža tehnološke opreme za kuhi-
njo in notranja oprema prostorov po-
družnične osnovne šole Št. Jurij.

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

1. sklop - tehnološka oprema kuhinje,
2. sklop - notranja oprema prostorov šole.
4. Kraj dobave: Št. Jurij.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: v

1. sklopu je možno ponuditi tudi variantno
rešitev z opremo termo bloka na plin.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 7.
2003 do 31. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Urad za go-
spodarstvo, družbene dejavnosti in finance,
Mirjam Pavšek, dipl. inž. gr.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v skladu z dolo-
čili ZJN-1, vsak dan od 8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.500 SIT za dokumenta-
cijo 2. sklopa razpisa, na račun št.
01232-0100001923, sklic 1200-260.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 6. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Grosuplje, Taborska c.
2, 1290 Grosuplje, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 6. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
poslovne stavbe Občine Grosuplje na Ta-
borski c. 2 v Grosupljem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skla-
dno z razpisnimi pogoji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z razpisnimi pogoji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v skladu z
ZJN-1.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili razpi-
sne dokumentacije.
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15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena, ob pogoju izpolnjevanja te-
hničnih zahtev naročnika (določene v razpi-
sni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: okvirna vrednost naročila 10 mio SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2003.

Osnovno zdravstvo Gorenjske

Ob-94840
1. Naročnik: Zavod za farmacijo in za

preizkušanje zdravil – Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Ptujska ulica 21.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

tekočinske kromatografije visoke ločlji-
vosti (HPLC sistemov – 2 sistema).

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

4. Kraj dobave: Ljubljana, Ptujska ulica 21.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 30. sep-
tember 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: PRO 55, d.o.o.,
Ljubljana, Ziherlova 2; kontaktna oseba Maj-
da Steiner, tel./faks 01/283-55-96, vsak
dan med 9. in 12. uro.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 12.000 SIT (DDV je vključen v
ceno) je potrebno nakazati na TRR: PRO
55 d.o.o., št. 02045-0018300114.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do ponedeljka, 23. 6. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: PRO 55,d.o.o., 1000 Ljublja-
na, Ziherlova 2.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v ponedeljek
23. 6. 2003 ob 14. uri na naslovu: Zavod
za farmacijo in za preizkušanje zdravil Ljub-
ljana, Ptujska ulica 21, Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo računa v 30 dneh po prevzemu in izstavi-
tvi računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skupina po-
nudnikov mora predložiti pravni akt o sku-
pni izvedbi naročila, ki mora natančno opre-
deliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila.

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

o javnih naročilih: pogoje določa razpisna
dokumentacija.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 1. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, rok dobave, odzivni čas za ser-
vis, kompatibilnost sistema z obstoječimi si-
stemi. Točkovanje posameznih meril je
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 6. 2003.

Zavod za farmacijo in za
preizkušanje zdravil – Ljubljana

Št. 605/2003 Ob-94844
1. Naročnik: Osnovna šola Brežice.
2. Naslov naročnika: Levstikova ulica

18, 8250 Brežice, tel. 07/466-02-00, faks
07/466-02-04, e-mail: o-brezice.nm@gu-
est.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago - okvirne količine so razvidne
iz razpisne dokumentacije.

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

4. Kraj dobave: Levstikova ulica 18,
8250 Brežice.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko konkurirajo za en sklop,
več sklopov ali za vse skupaj.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2003 do 31. 8. 2006.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Brežice, Levstikova ulica 18, 8250 Brežice
- tajnica osnovne šole, po enodnevni pred-
hodni najavi po faksu in priložitvi dokazila
plačila razpisne dokumentacije.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 11.000 SIT (DDV je
vključen v ceno) preko plačilnega naloga
na račun Osnovna šola Brežice, št.
01209-6030645130, s pripisom za razpis
(po enodnevni predhodni najavi po faksu).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 7. 2003 do
12. ure, v zaprti kuverti, označeni z napi-
som: “Ne odpiraj - Ponudba za sukcesivno
dobavo prehrambenih artiklov“, in naved-
bo številke objave javnega razpisa ter na-
vedbo sklopa, več sklopov; naslov pošilja-
telja.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Brežice, Levsti-
kova ulica 18, 8250 Brežice, vsak delovni
dan od 9. do 11. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo 4. 7. 2003 ob 9. uri v
zbornici šole, in sicer na naslovu Levstikova
ulica 18, Brežice.

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

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

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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 8. 2006. Predvideni datum odloči-
tve je 9. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: tajništvo OŠ Brežice, Vladislava Špi-
lek, tel. 07/466-02-00.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Osnovna šola Brežice

Št. 4/03 Ob-94854
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,

Celje, tel. 03/423-30-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

in montaža opreme za ambulante v pri-
tličju C1 (pohištvena oprema, nemedi-
cinska oprema, medicinska oprema, vi-
zualne komunikacije).

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

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ce-
lje, Oblakova ulica 5, Celje.

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

zaključka ali trajanje dobave: izbrani po-
nudnik je dolžan izvesti predmet javnega
naročila v roku 60 dni po uvedbi v posel.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo se lahko zahteva od Marja-
ne Žabkar, Splošna bolnišnica Celje, taj-
ništvo pomočnika direktorja za investicije
in vzdrževanje, Oblakova ulica 5, Celje, po
enodnevni predhodni najavi po faksu
03/423-37-55 in predložitvi dokazila o pla-
čilu razpisne dokumentacije – dodatne in-
formacije daje Matjaž Štinek, tel.
03/423-30-76.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati znesek 20.000 SIT na
transakcijski račun št. 01100-6030276827.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 4. 7. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
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v tajništvo pomočnika direktorja za investi-
cije in vzdrževanje Splošne bolnišnice Ce-
lje, Oblakova ulica 5, Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 4. 7. 2003 ob
12. uri v sejni sobi kirurgije SB Celje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 60 dni po primopredaji.

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: razvidno iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2003, odločitev o sprejemu po-
nudbe bo znana predvidoma do 15. 8.
2003.

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: 23. 5. 2003.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 10/03 Št. 94855
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,

Celje, tel. 03/423-30-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sklop A:

dobava in montaža monitoringa (opre-
ma za Oddelek za bolezni srca, pljuč in
ožilja: 8 monitorjev, telemetrija – 4 pari
oddajnik sprejemnik, centralna postaja,
mreža; oprema za Oddelek za bolezni
prebavil: 6 monitorjev), sklop B: dobava
in montaža ultrazvočnega aparata za
Oddelek za bolezni srca, pljuč in ožilja
1 kom, dobava in montaža ultrazvočne-
ga aparata za Ginekološko porodniški
oddelek 1 kom.

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

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ce-
lje, Oblakova ulica 5, Celje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: izbrani po-
nudnik je dolžan izvesti predmet javnega
naročila za sklop A v roku 3 mesecev po
podpisu pogodbe oziroma v roku 6 tednov
za sklop B po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo se lahko zahteva od Marja-
ne Žabkar, Splošna bolnišnica Celje, taj-
ništvo pomočnika direktorja za investicije

in vzdrževanje, Oblakova ulica 5, Celje, po
enodnevni predhodni najavi po faksu
03/423-37-55 in predložitvi dokazila o pla-
čilu razpisne dokumentacije – dodatne in-
formacije daje Matjaž Štinek, tel.
03/423-30-76.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati znesek 5.000 SIT na
transakcijski račun št. 01100-6030276827.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 3. 7. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
v tajništvo pomočnika direktorja za investici-
je in vzdrževanje Splošne bolnišnice Celje,
Oblakova ulica 5, Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 3. 7. 2003 ob
12. uri v sejni sobi kirurgije SB Celje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 60 dni po primopredaji.

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: razvidno iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 11. 2003, odločitev o sprejemu po-
nudbe bo znana predvidoma do 20. 8.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: sklop
A: cena 80 točk, tehnične karakteristike 20
točk, sklop B: cena 80 točk, kvaliteta 20
točk po posameznem aparatu.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 364/03 Ob-94892
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, faks 01/542-79-75.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup ra-

dio izotopov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudbe se lahko oddajajo za celoto
ali po sklopih. Sklopi so navedeni v razpisni
dokumentaciji po naslednjih skupinah:

1. kompleti za pripravo radiodiagnosti-
kov,

2. radioaktivni izotopi,
3. reagenti za in vitro diagnostiko.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-
na, Zaloška 7, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: julij 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
c. 14, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, tajniš-
tvo, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Razpisna dokumentacija je na voljo od 2.
junija 2003 do 7. julija 2003.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na PRZR
pri Upravi za javna plačila številka:
01100-6030277894.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. julija 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška c. 14, 1000 Ljub-
ljana/2. nadstropje, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. julija 2003 ob 12. uri; glavna stav-
ba Kliničnega centra, Zaloška 7/predaval-
nica I.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% končne ponudbene vrednosti vključno z
DDV. Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati do roka veljavnosti ponudbe in
en dan.

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: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati 120 dni od datuma odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve v mesecu juliju
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupina 1: najugodnejša končna po-

nudbena vrednost za sklop 100%;
– skupina 2: 1. najugodnejša končna po-

nudbena vrednost za sklop 80%,
2. solidnost dobav 20%, in sicer:
2.1. v zadnjem letu več kot 3 nesolidne

dobave 0%,
2.2. v zadnjem letu 2-3 nesolidne doba-

ve 10%,
2.3. v zadnjem letu do 1 nesolidna do-

bava 20%;
– skupina 3:
1. najugodnejša končna ponudbena vre-

dnost za sklop 70%,
2. ocena analizatorjrev 30%, in sicer:
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2.1. ročna metoda 0%,
2.2. kapaciteta vzorcev več kot 150/uro

3%,
2.3. avtomatsko dnevno vzdrževanje si-

stema 1,5%,
2.4. dodajanje vzorcev, reagentov, kivet

in vode brez prekinitve dela 3%,
2.5. neprekinjeno hlajenje reagentov na

analizatorju 4,5%,
2.6. detekcija strdkov 3%,
2.7. avtomatska dilucija 4,5%,
2.8. avtomatsko definiranje dodatnih te-

stov 1,5%,
2.9. vgrajen čitalec črtnih kod za rea-

gente in vzorce 3%,
2.10. možna obojestranska komunikaci-

ja po LIS protokolu 6%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: zainteresirani ponudniki imajo pred
odločitvijo o odkupu pravico do vpogleda v
razpisno dokumentacijo, in sicer v prostorih
navedenih v 7. točki te objave.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 48 z dne
23. 5. 2003, Ob 94261.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 32/1637/2003 Ob-94899
1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02, tel.
01/474-27-01.

3. (a) Vrsta in količina blaga: RTP Ki-
dričevo – dobava opreme za meritve in
vodenje.

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

4. Kraj dobave: RTP Kidričevo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 70 dni od dneva podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v GJS Upravljanje
prenosnega omrežja, III. nadstropje, Deja-
na Kneževič, dodatne inforamcije Blaž Tra-
ven, tel. 01/474-27-51.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko na-
kazilo z oznako naziva javnega razpisa na
TRR št. 02924-0017900956. DDV je zajet
v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 6. 2003 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D2.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 30. 6. 2003 ob 10. uri, v dvorani
B/IV. nadstropje.

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

čna garancija v višini 5% skupne ponudbe-
ne vrednosti, z veljavnostjo 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po posameznih dobavah in mon-
tažah.

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 z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti pre-
dložena pogodba o skupni izvedbi naročila,
ki mora natančno opredeliti odgovornost po-
sameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN izpolnjevati tudi pogoje, navedene v
razpisni dokumentaciji (navodila ponudniku
za izdelavo ponudbe).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 8. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 30. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (70%), plačilni pogoji (5%),
potrjene reference proizvajalca enake opre-
me za 110 kV napetostni nivo in več na
elektroenergetskih objektih v Sloveniji in
UCTE (25%). Merila so detajlno opisana v
navodilih ponudniku.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Elektro - Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor

Št. 87/1640/2003 Ob-94903
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-35-32, tel.
01/474-30-01.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme ter storitev za pove-
zavo objekta RTP Lipa v digitalno tele-
komunikacijsko omrežje ELES.

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

– sklop A: dobava OPGW ter obešalne
in spojne opreme,

– sklop B: montaža OPGW,
– sklop C: dobava in montaža uvodnih

kablov s priborom in kabelske meritve,
– sklop D: dobava, projektiranje in mon-

taža vozliščne TK opreme.
Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bo-

do izdelane ali za celoten obseg razpisanih
del (vse štiri sklope hkrati) ali za vsako te-
hnično zaključeno celoto (sklop) posebej
(sklop A, B, C ali D), variantne ponudbe ne
bodo upoštevane.

4. Kraj dobave: RTP Selce in RTP Lipa.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: julij 2003 -
september 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v RTP Kleče, Avši-
čeva 70, 1000 Ljubljana pri Anki Lipovec,
dodatne informacije Boris Lagler.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (10.000 SIT +
DDV 2.000 SIT), virmansko nakazilo z oz-
nako naziva javnega razpisa na TRR št.
02924-0017900956, sklic št. 87.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 6. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D2.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 23. 6. 2003 ob 10. uri, v dvorani
D, IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% skupne ponudbe-
ne vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po opravljenih delih oziroma do-
bavah.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna 60 dni od datuma, določenega za
dostavo ponudbe. Predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 19. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (95%), plačilni pogoji (5%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 85/1644/2003 Ob-94904
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-25-17,
tel. št. 01/474-30-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža telekomunikacijske SDH
opreme ter izdelava projektne doku-
mentacije.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

4. Kraj dobave: RTP Jesenice, RTP Kr-
ško, RTP Divača.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: avgust 2003
- oktober 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v sobi št. 4A.12,
Irma Bizjak, dodatne informacije Miloš Lju-
bič.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT SIT (5.000 SIT
+ DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na račun št.
02924-0017900956, sklic na št. 87.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 7. 2003 do 9.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 1. 7. 2003 ob 10. uri, v dvorani
D, IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% skupne ponudbe-
ne vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po posameznih dobavah oziro-
ma izvršenih delih.

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 z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti pre-
dložena pogodba o skupni izvedbi naročila,
ki mora natančno opredeliti odgovornost po-
sameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN in navedenih v razpisni dokumenta-
ciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponud-
be) izpolnjevati naslednje pogoje za sode-
lovanje:

– vsaj 1 referenca proizvajalca ECI - Lig-
htscape Networks,

– dobavni rok opreme je največ 90 dni
po podpisu pogodbe,

– garancijski rok za razpisano opremo
je najmanj 18 mesecev od dneva spuščanja
opreme v obratovanje,

– plačilni rok je najmanj 30 dni od dneva
izstavitve fakture,

– oprema mora biti kompatibilna z ob-
stoječim SDH omrežjem in nadzorljiva z nad-
zornimi sistemi eNM 8.6 in EMS V.3.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 9. 2003, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 11. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (95%), plačilni pogoji (5%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor

Št. 08/2003 Ob-94952
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,

1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
reprodukcijskega materiala – črna in
barvna metalurgija ter varilni material.

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

4. Kraj dobave: Termoelektrarna Trbov-
lje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 15. 7.
2003 do 14. 7. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na Trbovlje d.o.o., Nabavna služba (Anita
Žučko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do od-
piranja ponudb od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na TRR št. 26330-0012039086. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo
DURS, da je ponudnik davčni zavezanec,
oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 1. 7. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z ozna-
ko Ne odpiraj – Ponudba, s številko objave
javnega razpisa v Ur. listu RS ter navedbo
predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 1. 7. 2003 ob
9.30 v prostorih TET d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje.

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

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

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

ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba ozi-
roma dogovor o skupnem nastopu.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: poleg zakonsko predpi-
sanih splošnih pogojev mora ponudba iz-
polnjevati še naslednje pogoje:

– parafirane in žigosane vse strani pre-
dloga pogodbe z naročnikom,

– menico za zavarovanje resnosti ponud-
be v višini 10% ponudbene vrednosti – ori-
ginal,

– izjavo ponudnika o nameri izdaje dveh
menic za zavarovanje dobre in pravočasne
izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti – original,

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– izpolnjene tabele in podatke v specifi-
kacijah materiala,

– pozitivne reference ponudnika v času
od 1. 1. 2000 do sedaj.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Odloči-
tev o sprejemu ponudb bo sprejeta nemu-
doma po ocenitvi le-teh.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji in

popusti – do 90,
– dobavni rok – do 10.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: podaja Branko Podbevšek.
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 26. 5. 2003.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Št. 24/03 Ob-94989
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-95-40, telefaks 01/588-95-09.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
rezervnih delov za merilnike toplotne
energije.

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

4. Kraj dobave: Javno podjetje Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1000
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: izbrani po-
nudnik bo celotno količino dobavil v roku
75 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo lahko dobite v Javnem podjetju Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1001
Ljubljana, Odsek za javna naročila, 2. nad-
stropje, soba 211. Dodatne informacije bodo
posredovane samo na pisno zahtevo po fak-
su 01/588-95-09 ali po elektronski pošti na
naslovu: “peter. hvastja@energetika-lj.si“.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro od dneva te objave do
vključno dneva, ko je potrebno oddati po-
nudbo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT se nakaže na tran-
sakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana d.o.o., št. 02924-0253764022 s
sklicem na št. 500-24-03. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1001 Ljub-
ljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: najkasneje do
2. 7. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: po pošti na naslov: Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljublja-
na, ali osebno v odsek za javna naročila,
drugo nadstropje, soba 211, Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, Ljubljana. Kuverte morajo biti
opremljene na način kot je to navedeno v
navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 2. 7.
2003 ob 11.30 na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT z veljavnostjo do 9. 9.
2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo v roku najmanj 30 dni od datuma preje-
ma računa v vložišču naročnika. Račun s
strani izbranega ponudnika bo izstavljen po
zaključku dobave.

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:

– finančno stanje;
– plačilni pogoji;
– tehnične zahteve naročnika;
– garancijska doba;
– dobavni rok;
– upoštevanje zakonodaje;
– primernost podizvajalca;
– podpisana izjava o strinjanju z razpi-

snimi pogoji.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 9. 9. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 31. 7.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena vrednost in plačilni rok – 100%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 351-01–2/03 Ob-94999
1. Naročnik: Občina Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska cesta

4, 6230 Postojna, faks 05/72-80-780, ob-
cina@postojna.si, tel. 05/72-80-700.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme za Osnovno šolo Mi-
roslava Vilharja Postojna.

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

4. Kraj dobave: Postojna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 16. julij, 15.
avgust 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Po-
stojna, Oddelek za družbene dejavnosti,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, Hele-
na Primc.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na tran-
skacijski račun Občine Postojna, številka
01294-0100016345.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 6. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Postojna, Ljubljanska
cesta 4, 6230 Postojna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 6. 2003 ob 12. uri, sejna dvora-
na Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev
drevored 1, 6230 Postojna.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 60 dni po prejemu računa.

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

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: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve pa je 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
ostale ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Helena Primc, tel. 05/72-80-700.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Občina Postojna

Št. 17123-03-403-46/2003 Ob-95003
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve, Policija, Štefa-
nova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblasti-
lu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefano-
va ulica 2, 1501 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.

3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je dobava in montaža si-
stema za prenos alarmnih sporočil.

Podrobnejši seznam in opis delov pred-
meta javnega razpisa in ostale zahteve naroč-
nika so navedeni v razpisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: javno naročilo se ne oddaja po sklopih.
Ponudniki morajo ponuditi predmet javnega
razpisa v celoti, ter se ne morejo prijaviti za
izvajanje posameznih delov predmetnega
javnega razpisa.

4. Kraj dobave: kraj dobave in montaže
so naslednje lokacije:

1. Zbirna postaja (ZP):
1.1 lokacija Štefanova 2, Ljubljana (ZP1),
1.2 lokacija Prešernova 18, Ljubljana

(ZP2).
2. Nadzorni center (NC):
2.1 lokacija Jožeta Jame 8, Ljubljana

(NC1);
2.2 lokacija Prešernova 18, Ljubljana

(NC2).
3. Konfiguracijsko-kontrolni center

(KKC):
3.1 lokacija Štefanova 2, Ljubljana.
Opremo za lokacije varovanih objektov

mora ponudnik (izvajalec) dostaviti na na-
slov: Tehnično skladišče MNZ, Vodovodna
93a, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-
nudbe, ki morajo izpolnjevati vse zahteve iz
razpisne dokumentacije.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najkasnejši
rok za izvedbo 1. faze pogodbenih del
(izdelava projekta za izvedbo - PZI, dobava
opreme sistema in rezervnih delov ter
izvedba 1. dela šolanja strokovnega osebja)
je 30. 10. 2003. Najkasenjši rok za izvedbo
vseh ostalih pogodbenih del (2. faza -
montaža opreme sistema; 3. faza -
poskusno delovanje sistema, 2. del šolanja
strokovnega osebja in šolanje uporabnikov;
4. faza - vključitev sistema v promet ter
predaja projekta izvedbenih del - PID in
druge dokumentacije) je 31. 3. 2004.
Predvideni datum začetka je 1. 8. 2003.
Roki za izvedbo so natančneje podani v raz-
pisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade; do-
datne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan med 12. in 14. uro,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.

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

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

– potrdilo o registraciji s strani davčne-
ga urada, kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za not-
ranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40304603.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 2. 7. 2003,
najkasneje do 11. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 2. 7.
2003, ob 12. uri, na naslovu: Visoka poli-
cijsko-varnostna šola, Kotnikova 8, Ljublja-
na. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki morajo kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe predložiti bančno garan-
cijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega preje-
ma računa.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora imeti Li-
cenco Zbornice za zasebno varovanje RS
za opravljanje dejavnosti tehničnega varo-
vanja, na podlagi 8. člena Zakona o zase-
bnem varovanju in obveznem organiziranju
službe varovanja (Ur. l. RS, št. 32/94) in
mora izpolnjevati pogoje po 35. členu Za-
kona o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 87/01).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba 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 16. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjeva-
nju vseh zahtevanih pogojev. Kot najugod-
nejši bo izbran ponudnik z najnižjo ponuje-
no ceno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve
Policija, po pooblastilu:

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 3/03 Ob-95007
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

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

drobni inventar.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

– sklop 1: drobni inventar za kuhinjo;
– sklop 2: drobni inventar za tabletni si-

stem.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne

bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: do 1. 9.
2003 do 30. 11. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor. Dvig razpi-
sne dokumentacije: osebno pri skupini za
javna naročila (zgradba oskrbe in vzdrževa-
nja) ali po pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o vplačilu, faks 02/331-15-33. Do-
datne informacije: Marija Žlender, univ. dipl.
ek., tel. 02/321-25-56.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 30. 6. 2003,
vsak delovni dan med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, negotovinsko,
na podračun EZR št. 01100-6030278185,
s pripisom za razpisno dokumentacijo: Splo-
šni drobni inventar.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 30. 6. 2003,
do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 7. 2003 ob 8.30, v pisarni nabave
nemedicinskega materiala in storitev, zgrad-
ba “Uprava“.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nave-
deno v pogojih.

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

1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;

2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden stečajni postopek, postopek li-
kvidacije ali prisilne poravnave ali da ni pre-
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starej-
še od 60 dni na dan določen za predložitev
ponudbe;

3. izjavo ponudnika, dano pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da mu v
zadnjih petih letih pred objavo tega naroči-
la ni bila izdana pravnomočna sodna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njegovim poslovanjem, ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s kate-
ro mu je prepovedano opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet tega javnega naročila;

4. potrdili, da ima poravnane davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata:

4.1 pristojni davčni urad in
4.2 carinska uprava;
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni

na dan določen za predložitev ponudbe;
5. da je predložil BON-2 ali potrdilo ban-

ke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni na dan določen za predložitev
ponudb;

Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima
ponudnik:

– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva se-
stavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2,
enako 0, ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;

6. da zagotavlja 100% razpisanih vrst in
količin opreme, opredeljenih v specifikaciji
zahtev naročnika;

7. da nudi 60-dnevni plačilni rok po pre-
vzemu blaga;

8. da bo dostava Splošna bolnišnica Ma-
ribor – razloženo in montirano v prostore
naročnika;

9. da zagotavlja dobavni rok blaga iz po-
dročja javnega razpisa največ 60 dni;

10. da ponudnik zagotavlja ustrezen tran-
sport za ponujeno blago;

11. da sprejema posebne zahteve na-
ročnika glede kakovosti in ostalih lastnostih
splošnega drobnega inventarja;

12. da ima garancijo za resnost ponud-
be v višini 1,000.000 SIT, veljavno do 3. 2.
2004 (velja za ponudnike, katerih ponud-
bena vrednost presega 30,000.000 SIT);
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13. da ima izjavo banke, da bo dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti v višini 10% pogodbene
vredosti (velja za ponudnike, katerih ponud-
bena vrednost presega 30,000.000 SIT).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba do 3. 1.
2004, odločitev o sprejemu 15. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost predračuna za posame-
zen sklop.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa z DDV:
22,000.000 SIT, in sicer za sklop 1:
14,000.000 SIT; sklop 2: 8,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 17123-06-403-45/03 Ob-95021
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve, Policija, Štefa-
nova ul. 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža stacionarnega radarja za
umirjanje hitrosti na avtocesti, z dodat-
no opremo in priborom in izvedba uspo-
sabljanja.

Predmet javnega naročila je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročilo se bo oddalo v celoti.

4. Kraj dobave: Ljubljana, Vodovo-
dna 93a.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-
nudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti
tehnični specifikaciji iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predviden
datum sklenitve pogodbe je 5. 8. 2003.

Skrajni rok dobave in montaže je 23. 10.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Do-
datne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

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

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

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, tele-

fonska/telefaks št., navedba ali je davčni
zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčne-
ga urada, kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40304503.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do 2. 7. 2003, najkasneje do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponud-
be s priporočeno pošiljko po pošti ali ose-
bno na naslov naročnika: Ministrstvo za no-
tranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 2. 7.
2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki morajo kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe predložiti bančno garan-
cijo.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponud-
bo, mora ta skupina izvajalcev predložiti iz-
javo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posamez-
nih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno. Natančnejša določila
so podana 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: /

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 sprejemu
ponudbe je 15. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
merilo za ocenitev ponudb je cena, ob
izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev. Kot
najugodnejši bo izbran ponudnik z najnižjo
ponujeno ceno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-95025
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana, telefaks 01/25-14-584,
elektronski naslov: Mf.Razpisi@mf-rs.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-
niška 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 sledečih sklo-
pov: IV.A.I. osebni računalniki, IV.A.II. pre-
nosni računalniki, IV.B.I. aplikacijski strež-
niki, IV.C.I.1-3 nadgradnja obstoječe opre-
me, IV.C.I.4. SAN FC oprema, IV.C.I.5.
brezprekinitveni napajalniki, IV.C.I.6 opre-
ma za varnostno arhiviranje, IV.C.I.7 SCSI
krmilniki, IV.C.I.8 SDLT knjižnica, IV.C.I.9
USB diski, IV.C.I.10 diskovni sistemi in
IV.C.I.11 oprema za brezžični dostop. Spre-
jemljivost ponudb se bo upoštevala tudi za
sledeče podsklope: IV.A.I.1., IV.A.I.2.,
IV.A.I.3., IV.A.II.1, IV.A.II.2., IV.B.I.1.,
IV.B.I.2., IV.B.I.3., IV.B.I.4., IV.B.I.5.,
IV.B.I.6., IV.C.I.1., IV.C.I.2 in IV.C.I.3.

4. Kraj dobave: lokacije naročnika v
Ljubljani.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 20. 9.
2003 do 10. 11. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
finance, Služba za informacijsko tehnologi-
jo, III. nadstropje, soba št. 79, Župančičeva
3, 1502 Ljubljana. Razpisna dokumentacija
s prilogami bo dosegljiva tudi na internetu:
(http://www.mf-rs.org/razpisPC07.html).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame do roka za
predložitev ponudb vsak dan od 10. do
12. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 7. 2003 do
10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za finance, Služba
za informacijsko tehnologijo, III. nadstropje,
soba 79, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 7. 2003 ob 12. uri, Ministrstvo za
finance, Cankarjeva 18, Ljubljana, soba 21,
visoko pritličje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne-
preklicna bančna garancija plačljiva na prvi
poziv ali menica za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: sklad-
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no z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: zahtevana pisna do-
kazila za dokazovanje izpolnjevanja pogo-
jev so navedena v razpisni dokumentaciji,
dodatni pogoji, ki jih morajo izpolniti po-
nudniki so:

a) zahtevani elementi (specifikacija opre-
me) ponudbe morajo biti urejeni po vrstnem
redu za sklope (točke) javenga razpisa na
katerih ponudnik ponuja opremo, kot so na-
vedeni v IV. točki razpisne dokumentacije,

b) ni izkazanih blokad transakcijskega
računa,

c) vsa oprema mora zadostiti minimal-
nim tehničnim zahtevam, ki so ocenjene z 1
točko (3. kolona),

d) izpolnjevanje minimalnih servisnih za-
htev določenih v razpisni dokumentaciji v
točki II.4.14,

e) izpolnjevanje garancijskih pogojev,
f) dobavni rok (šteje celotna dobava po

pogodbi) manj kot 46 dni,
g) plačilni rok 30 dni.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 4. 10. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 4. 8.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žje razmerje med ceno za posamezen
sklop ponudbe in doseženimi točkami iz
meril za: tehnične lastnosti ponujene opre-
me (utež 50%), status ponudnika, kadrov-
ske zmogljivosti, njegovo finančno stanje
in poslovne povezave s področja ponudbe
(utež 20%), komercialni pogoji (utež 20%),
servisiranje ponujene opreme (utež 10%).

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: oznaka javnega razpisa je
“PC07-03.2003“.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Ministrstvo za finance

Št. 1-81/2003 Ob-95028
1. Naročnik: Srednja šola Zagorje.
2. Naslov naročnika: Cesta zmage 5,

1410 Zagorje, tel. 03/56-55-400, faks
03/56-55-410, e-mail: irena.grobo-
ljsek@guest.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago in pijača po skupinah blaga
oziroma sklopih.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo za sklo-
pe, in sicer za posamezne sklope ali za vse
skupaj:

1. kruh in pekovski izdelki,
2. brezalkoholne pijače,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. meso in mesni izdelki,

5. sadje in zelenjava,
6. splošno prehrambeno blago,
7. zmrznjeno in konzervirano sadje in

zelenjava,
8. jajca.
Naročnik si pridržuje pravico, da za po-

samezno skupino blaga izbere več najugod-
nejših ponudnikov.

4. Kraj dobave: Srednja šola Zagorje,
Cesta zmage 5, 1410 Zagorje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek
20. 8. 2003 in zaključek 19. 8. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Srednja šola Zagor-
je, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje, Irena Gro-
boljšek in Gordana Rainer.

(b) Čas v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: od objave
pa do 24. 6. 2003 vsak delovnik med 8.
in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na po-
slovni podračun Srednje šole Zagorje pri
UJP št. 01100-6030705858, sklicna št.
00 81-2003 (DDV je vključen).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 24. 6. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Srednja šola Zagorje, Cesta
zmage 5, 1410 Zagorje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 6. 2002 ob 10. uri, Srednja šola
Zagorje, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje, učil-
nica strežbe – zunanja.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du s predpisi o izvrševanju proračuna.

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 usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokira-
nega poslovnega računa,

– da zagotavlja zahtevane količine blaga,
– da dostavlja blago fco skladišče na-

ročnika razloženo,
– da ima organizirano kontrolo kakovo-

sti blaga,
– reference,
– da nudi plačilo po dobavi s 30-dnev-

nim oziroma mesečnim zbirnikom, v roku
60 dni po izstavitvi računa, po posameznih
enotah naročanja,

– da zagotavlja dostavo blaga na sedež
šole na naslov: Srednja šola Zagorja – raz-
loženo do 6.30 zjutraj,

– da zagotavlja odzivni čas 24 ur,
– da zagotavlja HACCP (Hazard Analy-

sis Control Point) sistem pri dobavi živil.
14. Pogoji so razčlenjeni v razpisni do-

kumentaciji: ponudba mora veljati najmanj
80 dni po odpiranju ponudb; naročnik bo

odločil o izbiri najugodnejših ponudnikov
predvidoma v 15 dneh po odpiranju.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna skupna vrednost blaga v skupini.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Srednja šola Zagorje, Cesta zmage
5, 1410 Zagorje.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Srednja šola Zagorje

Št. 10/03-5 Ob-95195
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod,

Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov: Černelčeva cesta 15, 8250

Brežice, tel. 07/466-81-00, faks
07/466-81-10.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
laboratorijskega materiala po skupinah
in podskupinah za dobo 12 mesecev.

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

Skupina A: diagnostična sredstva in la-
boratorijski materiali vezani na aparate za-
prtega sistema

– podskupina A1: AXSYM,
– podskupina A2: TURBITIMER,
– podskupina A3: STATUS,
– podskupina A4: CD 3500 R in CD

1700 (hematološki reag.),
– podskupina A5: koagulacijski testi (CA

540: fibritimer II.).
Skupina B: diagnostična sredstva in la-

boratorijski materiali vezani na aparate od-
prtega sistema

– podskupina B1: biokemijski testi za
določanje na RA-1000,

– podskupina B2: drugi reagensi in hitri
testi.

4. Kraj dobave: fco bolnišnica Brežice,
Černelčeva cesta 17 – lekarna – LAB., raz-
loženo v skladišče.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave po naročilu v količinah, ki jih bo na-
ročnik dejansko potreboval v predvidenem
obdobju od 1. 8. 2003 do 31. 7. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Brežice, Tajništvo, Černelčeva cesta
15, 8250 Brežice, pri Mileni Gramc (tel.
07/466-81-06), dodatne informacije o na-
ročilu dobite pri Zvjezdani Vlahović, dipl.
inž., spec. med. biok. (tel. 07/466-81-76).
Vse informacije o naročilu potekajo v pisni
obliki ali faksu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan, od po-
nedeljka do petka, od 8. do 12. ure, po
enodnevni predhodni najavi po faksu ali
tel. 07/466-81-06, faks 07/466-81-10.
Dokumentacija je na voljo po predhodnem
dokazilu o plačilu z osebnim prevzemom
ali po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: virmansko nakazilo
10.000 SIT na podračun naročnika števil-
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ka: 01 100-6030276730, s pripisom za
JN laboratorijski material.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: najpozneje 11. 7.
2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Splošna bolnišnica Brežice,
tajništvo, Černelčeva cesta 15, 8250 Bre-
žice, s pripisom “Ne odpiraj, JN Laborato-
rijski material“ in številko objave javnega
naročila. Na hrbtni strani mora biti naslov
ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 7. 2003 ob 11. uri v upravni stav-
bi bolnišnice Brežice, Černelčeva cesta 15,
Brežice, Plansko analitska služba, 2. nad-
stropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z Navodilom o vrstah finančnih zavaro-
vanj, Uradni list RS, št. 43 z dne 24. 5.
2000, stran 5820 in 5821: ni zahtevana.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so do-
ločeni 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): predložitev
skupne ponudbe ni predvidena.

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: 50 dni po odpiranju
ponudb, predvidoma do 1. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: so na-
vedena 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: 26. 5. 2003.

Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 64000/01/2001 Ob-95104
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 34,

2382 Mislinja, tel. 02/88-56-081, faks
02/88-57-340.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža šolske opreme učilnic, kabi-
netov, garderob, zbornice in kuhinje ter
opreme za vrtec v podružnični osnovni
šoli Dolič in OŠ Mislinja.

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

4. Kraj dobave: Srednji Dolič, Mislinja.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 15. 8.
2003 do 1. 9. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Misli-
nja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na TR št.
01276-010010437.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 27. 6. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Mislinja, Šolska cesta
34, 2382 Mislinja; ponudba mora biti v za-
pečateni kuverti z označenim imenom po-
nudnika in naročnika z navedbo “Ne odpiraj
– ponudba, Oprema – Šola Dolič.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 6. 2003 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo po opravljenem delu v zakonitem roku.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
15. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 80,
– reference – 20.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 26. 5. 2003.
Občina Mislinja

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

Obvestilo
Št. 3531-14/2002 Ob-95069

Ministrstvo za zdravje izdaja na podlagi
drugega odstavka 77. člena Zakona o jav-
nih naročilih (ZJN-1, Ur. l. RS, št. 39/00 in
102/00) ter Poročila o zavrnitvi vseh po-
nudb z dne 22. 4. 2003, naslednje obve-
stilo o zavrnitvi vseh ponudb:

V postopku javnega naročila: “Zunanja
in komunalna ureditev na območju urejanja
Klinični center – jug“, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 8 z dne 24. 1. 2003,
Ob-86371 ter popravkom objave v Ur. l.
RS, št. 21 z dne 28. 2. 2003, Ob-89120,
se vse ponudbe zavrnejo kot nepravilne.

Ministrstvo za zdravje

Popravek

Št. 44/2003-2 Ob-95024
V javnem razpisu za oddajo naročila gra-

denj po odprtem postopku za investicijo:
adaptacija podstrešja in strehe OŠ Miren,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 45 z
dne 16. 5. 2003, št. objave 44/2003-2,
Ob-93639, se popravijo datumi v nasled-
njih točkah in se pravilno glasijo:

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 30. 6. 2003
do 25. 8. 2003.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 6. 2003 do
12. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 6. 2003 ob 13. uri, na sedežu
občine.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudbe morajo veljati do
7. 7. 2003; predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe 19. 6. 2003.

Občina Miren-Kostanjevica

Popravek
Ob-95117

V javnem razpisu za redna in občasna
vzdrževalna dela, zimska vzdrževalna dela
ter dela na odvodnjavanju, na objektih in
cestni signalizaciji gozdnih cest na obmo-
čju Občine Pivka za obdobje 2003-2006,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 48 z
dne 23. 5. 2003, Ob-94483, se 7. (b) in 8.
(a) točki spremenita in se pravilno glasita:

7. (b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: vsak delov-
ni dan med 8. in 11. uro do izteka roka
za oddajo ponudb, osebno v tajništvu
občine z dokazilom o plačilu razpisne
dokumentacije, na zahtevo ponudnika
pa tudi po pošti ob predhodni predloži-
tvi potrdila o plačanih stroških razmno-
ževanja razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 30. 6. 2003
do 11. ure.

Občina Pivka

Popravek
Ob-95197

V javnem razpisu za objavo javnega na-
ročila z oznako: obnova LC 430031 Do-
brovnik- Turnišče v dolžini 2400 m, objav-
ljenim v Ur. l. RS, št. 42 z dne 9. 5. 2003,
Ob-93516, št. 40206-1/03-2 se spreme-
nita točki 8.(a) in 9, ki se pravilno glasita:
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 6. 2003 do
12. ure.

9. Datum in čas, kdaj bo odpiranje po-
nudb: 26. 6. 2003 ob 13 uri v prostorih
občinske uprave.

Občina Dobrovnik

Podaljšanje roka
za oddajo ponudb

Št. 04/2003 Ob-94741
Naročnik Vodovod – kanalizacija, javno

podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, ob-
vešča vse ponudnike, da je rok za oddajo
ponudb prispelih na javni razpis za izved-
bo naročila gradnje po odprtem postopku
za “Dobavo, instalacije in servisiranje opre-
me za ozoniranje vode v Medlogu“, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 40-41 z
dne 5. 5. 2003, Ob-93092 in popravek,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 45 z dne
16. 5. 2003, Ob-93670, podaljšan do
9. 6. 2003 do 9. ure. Dvig razpisne do-
kumentacije se podaljša na dan in uro,
ki je določena za predložitev ponudbe.
Odpiranje ponudb bo dne 9. 6. 2003,
ob 10. uri, v sejni sobi na sedežu pod-
jetja.

Vodovod - kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o., Celje

Sprememba roka oddaje
in odpiranja ponudb

Št. 266-34/2003 Ob-94790
V javnem naročilu za izvedbo izgradnje

sistema za nadzor gibanja prometa in oseb
na MMP Obrežje, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 42 z dne 9. 5. 2003,
Ob-93583 (predobjava) in Uradni list RS,
št. 45 z dne 16. 5. 2003, Ob-93519 (ob-
java), se spremenita točki 8. (a) in 9., ki se
po novem glasita:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 6. 2003 do
8. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 6. 2003 ob 9. uri, na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za sve-
tovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova uli-
ca 40, 1000 Ljubljana, sejna soba, I. nad-
stropje.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Podaljšanje roka
za oddajo ponudb

Št. 527-6 Ob-95107
V javnem razpisu po odprtem postopku

za rekonstrukcijo in razširitev rezervoarske-
ga prostora v skladišču naftnih derivatov Or-
tnek II. faza, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 41 z dne 5. 5. 2003, Ob-93088, se
v 8.(a) in 9. točki podaljša rok za oddajo
ponudb in se datum in ura odpiranja po-
nudb pravilno glasita:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo oddane v tajništvu naroč-
nika do 30. 5. 2003 do 9. ure in bodo
pravilno označene. Ponudbe poslane po
pošti, so pravočasne, če prispejo na naslov
naročnika – v tajništvo, do navedenega da-
tuma in ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 5. 2003 ob 10. uri v prostorih
Poslovnega centra – sejna soba, Dunajska
106/I, Ljubljana.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 4/2003 Ob-94677
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica

15, 1518 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: elektro-

instalacije – dobava in montaža svetilk
in EIB krmiljenja z obrtniškimi deli v po-
slovni stavbi na Kolodvorski ulici 15, v
Ljubljani, dobava in montaža svetilk, av-
tomatskega odkrivanja in javljanja po-
žara in tehničnega varovanja z obrtni-
škimi deli v poslovni stavbi Območne
enote Nova Gorica, dobava in montaža
svetilk in avtomatskega odkrivanja in
javljanja požara z obrtniškimi deli v po-
slovni stavbi Območne enote Koper.

(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: Ljubljana, Nova Gorica,
Koper.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe, zaključek v 90 dneh od
podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ZPIZ Sloveni-
je, Kolodvorska ul. 15, Ljubljana, vložišče.
Pisne zahteve za posredovanje razpisne do-
kumentacije naj zainteresirani ponudniki na-
slovijo na Odsek za javna naročila na naslo-
vu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-
lovni dan med 13. in 14. uro, ob predložitvi
potrdila o plačilu stroškov.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 1.200 SIT (DDV je
vključen v ceni) mora prevzemnik razpisne
dokumentacije plačati na transakcijski ra-
čun št. 01100-6030264023.

Ob prevzemu razpisne dokumentacije
mora prevzemnik naročniku posredovati to-
čen naziv firme, naslov in davčno številko.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 6. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ZPIZ Slovenije, Ljubljana, Ko-
lodvorska ul. 15, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 6. 2003 ob 13. uri, ZPIZ Slove-
nije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, mala sej-
na dvorana 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, ki je izstavljen na podla-

gi izstavljenih in potrjenih mesečnih situacij
na podlagi dejansko opravljenih del in vgra-
jenega materiala.

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:

01. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na-
ročila;

02. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije ali, da ni prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali prisilne odločbe;

03. da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njegovim poslovanjem ali izdana pravnomoč-
na sodna ali upravna odločba, s katero je
ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet tega javnega naročila;

04. da ima dovoljenje pristojnega orga-
na za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila;

05. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve, določene z za-
konom;

06. da ima poravnane vse zapadle poslov-
ne obveznosti, s skladu s predpisi države,
kjer ima sedež in če ima sedež v tujini, da ima
poravnane vse zapadle poslovne obveznosti,
ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji;

07. da je finančno in poslovno spo-
soben;

08. da je v zadnjih treh letih izvedel dela
najmanj 10 naročnikom z dokazili;

09. da ni dal zavajajočih podatkov glede
zahtev razpisne dokumentacije;

10. da za resnost ponudbe da bančno
garancijo;

11. da bo dobil bančno garancijo za od-
pravo napak v garancijski dobi,

12. da vse v ponudbi priložene fotokopi-
je ustrezajo originalom.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2003; predviden datum odločitve
14. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena maks. 70 točk,
– garancijski pogoji maks. 20 točk (delo

in material skupaj),
– rok izvedbe del maks. 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije na podlagi pisnih zahtevkov, ki jih
naslovijo na odsek za javna naročila pri na-
ročniku. Pisni odgovori bodo posredovani v
roku 3 dni.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 5. 2003.

ZPIZ Slovenije

Št. 40/06/2003 Ob-94678
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 10,

2310 Slovenska Bistrica.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
šole in telovadnice Zgornja Polskava, v
ocenjeni vrednosti 320,000.000 SIT.

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

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

4. Kraj izvedbe: Zgornja Polskava.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: julij 2003 – av-
gust 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Slo-
venska Bistrica, Občinska uprava, Oddelek
za družbene dejavnosti, Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica, Tanja Hrastnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka, od 10. do 12. ure oziroma po tele-
fonskem dogovoru (02/81-81-331).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
pri UJP št. 01313-0100009691.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 6. 2003 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Slovenska Bistrica, Ko-
lodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, (vlo-
žišče – II. nadstropje).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 6. 2003 ob 14. uri, sejna soba
Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
Slovenska Bistrica (II. nadstopje).

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna RS za leto 2003 in
2004.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o sku-
pni izvedbi naročila z opredelitvijo dogovor-
nosti posameznega ponudnika oziroma iz-
vajalca.

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: izjava iz tretjega odstav-
ka 92. člena ZJN-1.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
1. 9. 2003, predvidena odločitev o spreje-
mu ponudbe do 31. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, garancijska doba, plačilni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 37 z dne
18. 4. 2003.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 5. 2003.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 59/03 Ob-94737
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
makadamskega vozišča na cesti pri cer-
kvi Struge-Smuka.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R3-648 pri cer-
kvi Struge-Smuka.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 45 dni po skle-
nitvi pogodbe.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 2. 7. 2003 do 9.
ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 2. 7.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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: ZI-
PRS0304.

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

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: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 14,500.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 54/03 Ob-94738
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: prepla-
stitev ceste R2-425 odsek 1267 Šoš-
tanj – Pesje od km 0+180 do km 1+362.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R2-425 Šoštanj
– Pesje

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 2 meseca po
sklenitvi pogodbe.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 2. 7. 2003 do 10.
ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 2. 7.
2003 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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: ZI-
PRS0304.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.
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14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 74,637.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 067/03 Ob-94739
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: izmera in
izdelava geodetskih elaboratov za re-
konstrukcije državne ceste na območju
Republike Slovenije.

(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: H, G in R ceste.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: najkasneje do
30. 11. 2004.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01010-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 2. 7. 2003 do
11. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 2. 7.
2003 ob 12. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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: ZI-
PRS0304.

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

Zakona o javnih naročilih): pisni medse-
bojni dogovor.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 85,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 34401-8/2003 Ob-94772
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 5,

8210 Trebnje, tel. 07/34-81-100, telefaks
07/34-81-131.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izbira naj-
ugodnejšega izvajalca modernizacija
cestne infrastrukture v občini Trebnje v
letu 2003: dobava in vgrajevanje tampon-
skega materiala za izdelavo finega planuma
v povprečni deb.15 cm; izdelava finega pla-
numa; dobava in polaganje asfalta v kom-
pletu z muldo v sistemu bito drobir BD 16 in
debelini 6 cm; čiščenje obstoječega asfal-
tnega vozišča in pobrizg z bitumensko emul-
zijo ter dobava in polaganje asfaltnega be-
tona v sistemu AB 11 v debelini 3 oziroma 4
cm; priprava podlage in izdelava asfaltne
mulde debeline 6 oziroma 4 cm; izravnava
asfaltnega vozišča z asfaltno maso AB 0/11;
dosip bankin.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopu ni predvide-
na, ponudba mora zajemati vse sklope.

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

4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala
na javnih poteh in cestah celotnega obmo-
čja občine Trebnje, med drugim tudi na na-
slednjih cestah:

– lokalna cesta št. 425 202 Brezovica–
Velika Loka,

– lokalna cesta št. 425 312 Šentrupert
– Hrastno–Hom,

– lokalna cesta št. 425 331 Sotla – G.
Zabukovje–Zaloka,

– lokalna cesta št. 425 502 V.Strmica–
Čužnja vas–Sv. Peter,

– lokalna cesta št. 425 614 Ornuška
vas–Mokronog,

– lokalna cesta št. 425 631 D. Ponikve
– Dečja vas –Jordankal,

– lokalna cesta št. 426 113 Stranje –
Žubina–M. Kostrevnica,

– lokalna cesta št. 426 401 Trnje–Dole-
nja vas/Čatežu.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del ta-
koj po podpisu pogodbe in zaključek do
31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Treb-
nje, Goliev trg 5, Trebnje, kontaktna oseba
Tone Kastelic, oddelek za okolje in prostor,
tel. 07/34-81-108.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dne 1. 7. 2003,
in sicer vsak delovni dan med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred dvigom razpisne do-
kumentacije je potrebno predložiti potrdilo
o vplačilu akontacije 5.000 SIT na transak-
cijski račun št.: 01330 – 0100016133 (do-
kumentacija za natečaj asfalt 2003).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do dne 1. 7. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje.

9. Datum, kraj in čas odpiranja po-
nudb: dne 1. 7. 2003 ob 13. uri, na sedežu
naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila izvršenih del je 60 dni od preje-
ma računa ali situacije, oziroma skladno z
razpisno dokumentacijo.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za zagotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41.do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni posebnih zahtev, ra-
zen zakonskih.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 30
dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja ponudbena vrednost,
– rok plačila.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa, če je: ne.
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 5. 2003.
Občina Trebnje

Ob-94791
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

6000 Koper.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev

dostopnih poti za gradbene parcele nad
nogometnim igriščem v Dekanih.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
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4. Kraj izvedbe: Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 15. 7. 2003
do 15. 9. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko dvigne oziroma za-
hteva v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, Koper; za dodatne in-
formacije pa Tatjana Lečič, Samostojna in-
vesticijska služba, Verdijeva 6, Koper.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
17. ure do vključno 27. 6. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 tolarjev na pod-
račun proračuna občine št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo
razpisne dokumentacije za ureditev do-
stopnih poti za gradbene parcele nad
nogometnim igriščem v Dekanih,
K3445-60/2003.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 6. 2003 do
vključno 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Koper, Verdije-
va 10, 6000 Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 6. 2003 ob 13. uri v spodnji
sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 tolarjev.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o javnih financah je rok pla-
čila računa ali situacije 60 dni od prejema.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: za ugotovitev finančne in
poslovne sposobnosti bo naročnik zahteval
mnenje in izkaz specializirane institucije (bo-
niteta).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be je 60 dni od dneva odpiranja ponudb;
predvideni datum odločitve naročnika je
4. 7. 2003.

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: 23. 5. 2003.

Mestna občina Koper

Ob-94792
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.

2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-
škova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-97-60,
telefaks 01/588-97-02.

3. (a) Opis in obseg gradnje: pleskar-
sko vzdrževalna 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 oddaja posamez-
nih sklopov.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: javno naročilo
se oddaja za dobo treh let.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, 2. nadstropje, soba št. 214,
vsak delovni dan med 8. in 14. uro. Za
dodatne informacije v zvezi z razpisno do-
kumentacijo vam je na voljo Vital Hribar, tel.
01/588-97-60, mobitel 031/622-514.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek
plačila vključuje 20% DDV. Znesek se na-
kaže na transakcijski račun Javnega po-
djetja Energetika Ljubljana, d.o.o. št.
02924-0253764022 pri Novi ljubljanski
banki, d.d. Ljubljana, s sklicem na št.
700-21-03. Vplačilo je možno tudi na bla-
gajni Javnega podjetja Energetika Ljublja-
na, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje do 2. julija 2003
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali jo predložiti ose-
bno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana,
v vložišču. Kuverte morajo biti opremljene
tako, kot je navedeno v navodilih ponud-
nikom za izdelavo ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo 2. julija 2003 ob
13. uri v sejni sobi na naslovu Javno podje-
tje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku najmanj 30 dni od datuma uradno
evidentiranega prejema računa v vložišču
Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.

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

– finančno stanje,
– zaposleni in zahtevana izobrazba,
– reference,
– odzivni čas,
– garancijska doba,
– opremljenost ponudnika.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 19. avgusta 2003, predvideni datum
odločitve o izboru izvajalca: 10. julij 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena vrednost po vsebinsko zaokroženih
sklopih in izbrane cene posameznih stori-
tev iz popisa del, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. maj 2003.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 35103-03-04/2003 Ob-94797
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenj-

skem.
2. Naslov naročnika: Ulica Franca Bar-

leta 23, 4207 Cerklje na Gorenjskem, tele-
faks 04/25-21-027, tel. 04/27-80-100,
elektronski naslov: obcinacerklje@cer-
klje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: adapta-
cija in dozidava OŠ Davorin Jenko – Cer-
klje.

(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: Cerklje na Gorenjskem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 9.
2003, dokončanje 1. 9. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Cer-
klje na Gorenjskem, Ul. Franca Barleta 23,
4207 Cerklje na Gorenjskem, Oddelek za
okolje, prostor in komunalno infrastrukturo,
Andreja Jerala.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik med
8. in 11. uro v sprejemni pisarni občine.

(c) Znesek in način plačila za
razpisno dokumentacijo: 40.000 SIT
(v ceni je vključen DDV), plačilo na TRR, št.
01212-0100006686, odprt pri Ban-
ki Slovenije, sklic, št. 18
75116-7130007-03510303.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 7. 2003 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Cerklje na Gorenjskem,
Ulica Franca Barleta 23, 4207 Cerklje na
Gorenjskem, sprejemna pisarna.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 7. 2003 ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Cerklje na Gorenjskem.

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 za-
konskem roku in opredelitvami 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): opredeljena 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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni po datumu od-
piranja ponudb, predviden datum odločitve
10. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 38 z dne
25. 4. 2003, Ob-92638.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Občina Cerklje na Gorenjskem

Št. 062/03 Ob-94832
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
mostu čez Bistrico v Slovenski Bistrici
na cesti R2-430/0275.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R2-430 Sl.
Bistrica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
kočanja del ali čas izvedbe: 10 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 7. 2003 do 8.
ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 7.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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: ZI-
PRS0304.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 97,300.000 SIT

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2003

Direkcija RS za ceste

Št. 069/03 Ob-94833
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
nadomestnega mostu čez Mrzlek v Ri-
bnici na cesti G1-6/0399.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta G1-6 Pivka – Ri-
bnica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
kočanja del ali čas izvedbe: 10 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 7. 2003 do
10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 7.
2003 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana

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: ZI-
PRS0304.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 84,000.000 SIT

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 064/03 Ob-94834
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
Kidričeve ceste R3-696/7912 v Velenju
I. etapa – krožno križišče.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R3-696 Vele-
nje-Škale.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
kočanja del ali čas izvedbe: 10 mesecev
po sklenitvi pogodbe.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 7. 2003 do
11. ure

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 7.
2003 ob 12. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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: ZI-
PRS0304.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 300,000.000 SIT.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 29 z dne
21. 3. 2003, Ob-90567.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 065/03 Ob-94835
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija križišča G2-102 Idrija (Lika-
rica).

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta G2-102 Sp.Idri-
ja-Godovič.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
kočanja del ali čas izvedbe: 12 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 7. 2003 do 8.
ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 7.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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: ZI-
PRS0304.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 280,000.000 SIT.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 31 z dne
28. 3. 2003, Ob-90866.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 066/03 Ob-94836
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: prepla-
stitev regionalne ceste R3-667 odsek
1385 Zbure-Mačkovec od km 1+780 do
km 2+420.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R3-667 Zbure –
Mačkovec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
kočanja del ali čas izvedbe: 12 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 7. 2003 do 9.
ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 7.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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: ZI-
PRS0304.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 47,000.000 SIT.
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17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 068/03 Ob-94837
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
nadomestnega mostu čez Čemšenik po-
tok v Kokri na cesti R1-210/1106.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R1-210 Sp. Je-
zersko – Preddvor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
kočanja del ali čas izvedbe: 10 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 7. 2003 do
10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 7.
2003 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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: ZI-
PRS0304.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

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

vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 45,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 070/03 Ob-94838
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
nadomestnega mostu čez Kropo v Boč-
ni (Mlinarjev most) na cesti
R3-697/5514.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R3-697 Nazarje
– Gornji Grad.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
kočanja del ali čas izvedbe: najkasneje do
30. 4. 2004.

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 7. 2003 do
11. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 7.
2003 ob 12. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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: ZI-
PRS0304.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 86,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 063/03 Ob-94839
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: nadome-
stna gradnja mostu čez Hudinjo v Vita-
njah na cesti R3-693/2302.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R3-693 Str-
mec-Socka-Vitanje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
kočanja del ali čas izvedbe: 9 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 7. 2003 do 9.
ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 7.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 49-51 / 30. 5. 2003 / Stran 2843

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZI-
PRS0304.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 57,600.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 34401-6/2003 Ob-94847
1. Naročnik: Mestna občina Murska So-

bota.
2. Naslov naročnika: Kardoševa 2,

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: prepla-
stitev lokalnih cest v Mestni občini Mur-
ska Sobota v dolžini 1398 m:

– preplastitev lokalne ceste LC 269022
v naselju Polana,

– preplastitev lokalne glavne ceste v
Murski Soboti LG 269321 (del Ciril Meto-
dove in Severjeve ulice),

– preplastitev javne poti JP 769610 (Ka-
juhova ulica) v Murski Soboti.

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

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

4. Kraj izvedbe: Murska Sobota, Po-
lana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
infrastrukturo, okolje in prostor ter gospo-
darske javne službe, Jožica Viher, dipl. upr.
org.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 26. 6. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
Mestne občine Murska Sobota št.
01280-0100011405.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 6. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Murska Sobo-
ta, Kardoševa 2, ali osebno v vložišču Me-
stne občine Murska Sobota.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 6. 2002 ob 12.30, v sejni sobi
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2 – II. nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačal opravljena dela v rokih plačil,
navedenih v Zakonu o izvrševanju proraču-
na Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktov.

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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe do 89
dni od odpiranja ponudb, predvideni datum
odločitve: 15. 7. 2003.

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

ročilu: naročnik si pridržuje pravico, da lah-
ko v primeru, da bo zanj ugodneje, dela
odda tudi po posameznih odcepih cest.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 404-01-96/2003 Ob-94856
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana, Urad za investicije, tel.
01/244-11-76, faks 01/244-12-69.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dokonča-
nje gradbenih, obrtniških in instalacij-
skih del za Morsko biološko središče
Piran – I. faza.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek julij
2003 – dokončanje oktober 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: LIZ-inženiring,
d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, dodatne

informacije: Janez Sitar, udig., tel.
01/23-44-032, faks 01/23-44-050.

(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 5.000 SIT, virmansko plačilo na
transakcijski račun 19100-0010023743,
pred dvigom razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: (datum prispetja)
23. 6. 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: 24. 6. 2003, ob 12. 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 podlagi
začasnih 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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe – junij 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na
LIZ-inženiring d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljub-
ljana, Janez Sitar.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 48 z dne
23. 5. 2003, Ob-94491.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Št. 404-01-37/2003 Ob-94857
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana, Urad za investicije, tel.
01/244-11-76, faks 01/244-12-69.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del za Morsko biološko središče Piran –
II. faza.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: začetek novem-
ber 2003 – dokončanje maj 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: LIZ-inženi-
ring, d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana,
dodatne informacije: Janez Sitar, udig., tel.
01/23-44-032, faks 01/23-44-050.

(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 5.000 SIT, virmansko plačilo na
transakcijski račun 19100-0010023743,
pred dvigom razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: (datum prispetja)
1. 7. 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: 3. 7. 2003, ob 12. 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, skladno z opci-
jo ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačeval izvršena dela na podlagi
začasnih 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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe – julij 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na
LIZ-inženiring d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljub-
ljana, Janez Sitar.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 15 z dne
14. 2. 2003, Ob-87819.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Št. 071/03 Ob-94879
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: iz-
gradnja obvozne ceste Kostanjevica
I. etapa.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R2-419 Šentjer-
nej - Križaj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 8 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 7. 2003 do 9.
ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 7.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana

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: ZI-
PRS0304.

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

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: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 335,000.000 SIT.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 31 z dne
28. 3. 2003, Ob-90845.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 074/03 Ob-94881
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-
zacija ceste R2-424/1166 Sevnica–Pla-
nina.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R2-424 Boštanj–
Planina.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: najkasneje do
5. 11. 2004.

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 7. 2003 do
10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 7.
2003 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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: ZI-
PRS0304

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

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: pogoji so navedeni
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v Navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 120,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 075/03 Ob-94880
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: pre-
plastitev ceste R1-211 Naklo–Kranj–Je-
prca.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R1-211 Kranj (La-
bore) Jeprca.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

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

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

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

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: stroške za razpi-
sno dokumentacijo 10.000 SIT naj po-
nudniki poravnajo z virmanom na žiro ra-
čun št. 01100-6300109972 - sklic na
št. 18 24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 7. 2003 do
9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 7.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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: ZI-
PRS0304.

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

ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medse-
bojni dogovor.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 70,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 076/03 Ob-94883
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
ceste R2-411/1429 Gobovce–Črnivec–
Dobro polje.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R2-411 Gobov-
ce–Črnivec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 5 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 7. 2003 do
8. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 7.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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: ZI-
PRS0304.

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

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: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 80,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 078/03 Ob-94886
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
usadov in obnova vozišča na cesti
R3-610/1271 Razpotje - Žiri.

(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: ceste R3-610 Pečnik -
Marof.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 10 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 7. 2003 do
8. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 7.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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: ZI-
PRS0304.

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

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: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 73,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 077/03 Ob-94887
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanaci-
ja brežin Podroteja–Zala na cesti
R3-102/1034.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta G2-102 Sp. Idri-
ja–Godovič.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 10 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 7. 2003 do
9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 7.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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: ZI-
PRS0304.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 86.100.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 060/03 Ob-94889
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: nadome-
stna gradnja mostu čez Bolsko v Kapli
na R2- 447/0290.

(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: R2 – 447 Šentrupert–
Ločica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 180 dni po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 7. 2003 do
8. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 7.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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: ZI-
PRS0304.

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

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: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 125,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 061/03 Ob-94893
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija mostu čez Mestinjščico v So-
dni vasi na R1-219/1239.

(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: /
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4. Kraj izvedbe: R1-219 Mestinje–Go-
lobinjek.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 180 dni po
sklenitvi pogodbe.

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 7. 2003 do
9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 7.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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: ZI-
PRS0304.

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

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: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 120,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 072/03 Ob-94885
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: novo-
gradnja predora Kupovo na cesti
R2-403/1072.

(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: R2-403 Kneža–Pod-
brdo.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: novogradnja
predora do 30. 11. 2004, zaključna dela
do 30. 4. 2005.

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 7. 2003 do
10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 7.
2003 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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: ZI-
PRS0304.

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

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: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 373,200.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 38/03 Ob-94882
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija ceste R1-212/1175 Krka–Žu-
žemberk.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R1-216 Krka–Žu-
žemberk.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 15 mesecev po
sklenitvi pogodbe.

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 7. 2003 do
8. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 7.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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: ZI-
PRS0304.

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

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: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 184,870.800 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 073/03 Ob-94884
1. Naročnik: Republika Slovenija –

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: prepla-
stitev regionalne ceste R2-426 odsek
7949 Gorenje – Rečica – Letuš od km 3
+ 597 do km 4 + 190.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R2-426 Gore-
nje-Rečica–Letuš.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

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

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 7. 2003 do
10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 7.
2003 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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: ZI-
PRS0304.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 33,685.000 SIT

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 05/2003 Ob-94947
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanali-

zacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje, tel. 03/42-50-300, faks 42-50-310,
email: vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
kanalizacijskih cevi s preplastitvijo z
oblogo iz umetnih smol.

(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 Mestne obči-
ne Celje, Občine Vojnik, Občine Štore in
Občine Dobrna.

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

končanja ali čas izvedbe: leto 2003, 2004
in 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vodovod – ka-
nalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 – Celje, dodatne informacije v obliki
pisnih vprašanj naslovite na Vodovod – ka-
nalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
Celje, faks 03/42-50-360. Naročnik ne na-
merava organizirati sestanka s ponudniki.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno v tajniš-
tvu podjetja vsak delovni dan do roka za
oddajo ponudb med 8. in 11. uro s predlo-
žitvijo potrdila o plačanih stroških razmno-
ževanja razpisne dokumentacije, na zahte-
vo ponudnika pa tudi po pošti ob predhodni
predložitvi potrdila o plačanih stroških raz-
množevanja razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije v višini 5.000 SIT (v
ceni je vključen DDV) je potrebno nakazati
na transakcijski račun naročnika Vodovod –
kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, št.: 06000-0141786072.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do petka, 27. 6.
2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v petek, 27. 6. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
podjetja Vodovod – kanalizacija, javno po-
djetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10 % ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: suk-
cesivno naročanje posameznih del, ki jih
bo izvajalec obračunaval z mesečnimi situa-
cijami. Avansa ni, rok plačila 60 dni.

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

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: poročilo pooblaščenega
revizorja, skladno z Odredbo o spremembi
odredbe o finančnem poslovanju proračun-
skih porabnikov (Uradni list RS, št. 64/01).

Izvajalec mora izpolnjevati pogoje, ki so
zahtevani v razpisni dokumentaciji, sicer se
ponudba izloči.

Izvajalec mora biti primeren v smislu do-
ločil 16. točke te objave.

Kolikor se ugotovi, da izvajalec ni prime-
ren v smislu določil 16. točke te objave, se
ponudba ne ocenjuje.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni po izstavitvi, predvideni datum odlo-
čitve 10. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena 70 %,
2. reference 30 %.
1. Cena
Primerjane bodo cene po enotah, sku-

pinah del in vrednosti celotnih del.
Cena ima 70 procentno utež pri ocenje-

vanju ponudb.
Število točk se določi po naslednji for-

muli:

C
povpr

… povprečna cena ponudb
C

ponudbe
…cena ponudbe

2. Reference
Kot pozitivna referenca se prizna: sana-

cija kanalizacijske cevi po metodi brez izko-
pa s preplastitvijo z oblogo iz umetnih smol,
premer cevi od ∅ 300 v dolžini 50 m in ga
je ponudnik izvedel v letih 1998-2003,

Vsak referenčni objekt naj bo naveden
svojem A4 formularju in naj vsebuje nasled-
nje podatke o objektu:

– investitor,
– objekt z opisom njegovih karakteristik

(opis objekta, dolžina saniranega odseka,
navesti ∅ cevi),

– leto izvedbe,
– vrednost opravljenih del,
– reference morajo biti potrjene s strani

investitorja.
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Zap. Naziv Leto Investitor Vrednost Tekstualni
št. investicije izvajanja in tehnični

opis objekta

1. xxxx od 1998
do 2003

Ponudnik mora imeti vsaj en pozitivni re-
ferenčni objekt. Ponudnikom, ki ne predlo-
žijo nobenega pozitivnega referenčnega ob-
jekta, se ponudba izloči.

Skupno število točk
Skupno število točk, ki jih je dosegel

ponudnik, se izračuna po formuli:

T = C + R

V primeru, da je R = 0 je skupno število
točk T = 0

Kriteriji za ocenjevanje so naslednji:

Št. pozitivnih referenc

– 5 in več R
1
 = 120 točk,

– 3 – 4 R
1
 = 100 točk,

– 1 – 2 R
1
 = 50 točk,

– brez referenčnega
objekta R

1
 = 0 točk.

Izračun točk iz naslova referenc:

R = R1 × 0,3

Št. 06/2003 Ob-94949
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kana-

lizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, tel. 03/42-50-300, faks
03/42-50-310, e-mail: vodovod-kanaliza-
cija@vo-ka-celje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
kanalizacijskih cevi z vrivanjem nove po-
lietilenske cevi v obstoječo cev.

(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 Mestne obči-
ne Celje, Občine Vojnik, Občine Štore in
Občine Dobrna.

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

končanja ali čas izvedbe: leto 2003, 2004
in 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Vodovod –
kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava
2a, 3000 Celje, dodatne informacije v obli-
ki pisnih vprašanj naslovite na Vodovod –
kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava
2a, Celje, faks 03/42-50-360. Naročnik
ne namerava organizirati sestanka s po-
nudniki.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno v tajniš-
tvu podjetja vsak delovni dan do roka za od-
dajo ponudb med 8. in 11. uro s predložitvijo
potrdila o plačanih stroških razmnoževanja
razpisne dokumentacije, na zahtevo ponud-
nika pa tudi po pošti ob predhodni predloži-
tvi potrdila o plačanih stroških razmnoževa-
nja razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije v višini 5.000 SIT (v
ceni je vključen DDV) je potrebno nakazati
na transakcijski račun naročnika Vodovod –

kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, št.: 06000-0141786072.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do ponedeljka,
30. 6. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v ponedeljek, 30. 6. 2003 ob 11. uri v sejni
sobi podjetja Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: suk-
cesivno naročanje posameznih del, ki jih
bo izvajalec obračunaval z mesečnimi situa-
cijami. Avansa ni, rok plačila 60 dni.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponud-
nik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: poročilo pooblaščenega revizorja,
skladno z Odredbo o spremembi odredbe o
finančnem poslovanju proračunskih porabni-
kov (Uradni list RS, št. 64/01). Izvajalec mora
izpolnjevati pogoje, ki so zahtevani v razpisni
dokumentaciji, sicer se ponudba izloči.

Izvajalec mora biti primeren v smislu do-
ločil 16. točke te objave.

Kolikor se ugotovi, da izvajalec ni prime-
ren v smislu določil 16. točke te objave, se
ponudba ne ocenjuje.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o

Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje
število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: investitor si pridržuje pravico, da zavr-
ne ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri
realizaciji dosedanjih investicij v vlogi glavne-
ga izvajalca ali v vlogi podizvajalca izkazal kot
neprimeren izvajalec v smislu upoštevanja
pogodbenih rokov, kvalitete izvedenih del,
spoštovanja projektne dokumentacije in na-
vodil nadzora ter zagotavljanja varnega dela.

Naročnik ne namerava organizirati se-
stanka s ponudniki.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Vodovod-kanalizacija
javno podjetje, d.o.o., Celje

sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni po izstavitvi, predvideni datum odlo-
čitve 14. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena 70%,
2. reference 30%.
1. Cena
Primerjane bodo cene po enotah, sku-

pinah del in vrednosti celotnih del.
Cena ima 70 procentno utež pri ocenje-

vanju ponudb.
Število točk se določi po naslednji for-

muli:

Cpovpr... povprečna cena ponudb
Cponudbe ... cena ponudbe

2. Reference
Kot pozitivna referenca se prizna: sana-

cija kanalizacijske cevi po metodi brez izko-
pa z vrivanjem nove polietilenske cevi v
obstoječo cev enakega ali manjšega
premera, premer cevi od ∅ 300 v dolžini
50 m in ga je ponudnik izvedel v letih
1998-2003,

Vsak referenčni objekt naj bo naveden
svojem A4 formularju in naj vsebuje nasled-
nje podatke o objektu:

– investitor,
– objekt z opisom njegovih karakteristik

(opis objekta, dolžina saniranega odseka,
navesti ∅ cevi),

– leto izvedbe,
– vrednost opravljenih del,
– reference morajo biti potrjene s strani

investitorja.

Zap. Naziv Leto Investitor Vrednost Tekstualni
št. investicije izvajanja in tehnični

opis objekta

1. xxxx od 1998
do 2003
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Kriteriji za ocenjevanje so naslednji:

Št. pozitivnih referenc

– 5 in več R
1
 = 120 točk,

– 3 – 4 R
1
 = 100 točk,

– 1 – 2 R
1
 = 50 točk,

– brez referenčnega
objekta R

1
 = 0 točk.

Izračun točk iz naslova referenc:

R = R1 × 0,3

Ponudnik mora imeti vsaj en pozitivni re-
ferenčni objekt. Ponudnikom, ki ne predlo-
žijo nobenega pozitivnega referenčnega ob-
jekta, se ponudba izloči.

Skupno število točk
Skupno število točk, ki jih je dosegel

ponudnik, se izračuna po formuli:

T = C + R

V primeru, da je R = 0 je skupno število
točk T = 0

Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje
število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: investitor si pridržuje pravico, da za-
vrne ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri
realizaciji dosedanjih investicij v vlogi glav-
nega izvajalca ali v vlogi podizvajalca izkazal
kot neprimeren izvajalec v smislu upošteva-
nja pogodbenih rokov, kvalitete izvedenih
del, spoštovanja projektne dokumentacije
in navodil nadzora ter zagotavljanja varnega
dela.

Naročnik ne namerava organizirati se-
stanka s ponudniki.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Vodovod - kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o., Celje

Št. 07/2003 Ob-94950
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kana-

lizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, tel. 03/42-50-300, faks
03/42-50-310, e-mail: vodovod-kanaliza-
cija@vo-ka-celje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
vodovodnih cevi z vrivanjem nove polie-
tilenske cevi v obstoječo cev.

(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 Mestne obči-
ne Celje, Občine Vojnik, Občine Štore in
Občine Dobrna.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: leto 2003, 2004
in 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Vodo-
vod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,

Lava 2a, 3000 Celje, dodatne informacije
v obliki pisnih vprašanj naslovite na Vodo-
vod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
Lava 2a, Celje, faks 03/42-50-360. Na-
ročnik ne namerava organizirati sestanka s
ponudniki.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno v tajniš-
tvu podjetja vsak delovni dan do roka za
oddajo ponudb med 8. in 11. uro s predlo-
žitvijo potrdila o plačanih stroških razmno-
ževanja razpisne dokumentacije, na zahte-
vo ponudnika pa tudi po pošti ob predhodni
predložitvi potrdila o plačanih stroških raz-
množevanja razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije v višini 5.000 SIT (v
ceni je vključen DDV) je potrebno nakazati
na transakcijski račun naročnika Vodovod –
kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, št. 06000-0141786072.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do torka, 1. 7.
2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: v torek, 1. 7. 2003 ob 11. uri v sejni
sobi podjetja Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: suk-
cesivno naročanje posameznih del, ki jih

60 dni po izstavitvi, predvideni datum odlo-
čitve 15. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena 70%,
2. reference 30%.
1. Cena
Primerjane bodo cene po enotah, sku-

pinah del in vrednosti celotnih del.
Cena ima 70 procentno utež pri ocenje-

vanju ponudb.
Število točk se določi po naslednji for-

muli:

Cpovpr... povprečna cena ponudb
Cponudbe ... cena ponudbe

2. Reference:
Kot pozitivna referenca se prizna: sana-

cija vodovodne cevi po metodi brez izkopa
z vrivanjem nove polietilenske cevi v
obstoječo cev enakega ali manjšega
premera, premer cevi 100 mm ali več v
dolžini 80 m in ga je ponudnik izvedel v
letih 1998-2003.

Vsak referenčni objekt naj bo naveden
svojem A4 formularju in naj vsebuje nasled-
nje podatke o objektu:

– investitor,
– objekt z opisom njegovih karakteristik

(opis objekta, dolžina saniranega odseka,
navesti ∅ cevi),

– leto izvedbe,
– vrednost opravljenih del,
– reference morajo biti potrjene s strani

investitorja.

bo izvajalec obračunaval z mesečnimi situa-
cijami. Avansa ni, rok plačila 60 dni.

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

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: poročilo pooblaščenega
revizorja, skladno z Odredbo o spremembi
odredbe o finančnem poslovanju proračun-
skih porabnikov (Uradni list RS, št. 64/01).
Izvajalec mora izpolnjevati pogoje, ki so za-
htevani v razpisni dokumentaciji, sicer se
ponudba izloči.

Izvajalec mora biti primeren v smislu do-
ločil 16. točke te objave.

Kolikor se ugotovi, da izvajalec ni prime-
ren v smislu določil 16. točke te objave, se
ponudba ne ocenjuje.

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

Zap. Naziv Leto Investitor Vrednost Tekstualni
št. investicije izvajanja in tehnični

opis objekta

1. xxxx od 1998
do 2003

Kriteriji za ocenjevanje so naslednji:

Št. pozitivnih referenc

– 5 in več R
1
 = 120 točk,

– 3 – 4 R
1
 = 100 točk,

– 1 – 2 R
1
 = 50 točk,

– brez referenčnega
objekta R

1
 = 0 točk.

Izračun točk iz naslova referenc:

R = R1 × 0,3

Ponudnik mora imeti vsaj en pozitivni re-
ferenčni objekt. Ponudnikom, ki ne predlo-
žijo nobenega pozitivnega referenčnega ob-
jekta, se ponudba izloči.

Skupno število točk
Skupno število točk, ki jih je dosegel

ponudnik, se izračuna po formuli:

T = C + R

V primeru, da je R = 0 je skupno število
točk T = 0.

Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje
število točk.
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16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: investitor si pridržuje pravico, da
zavrne ponudbo ponudnika, če se je le-ta
pri realizaciji dosedanjih investicij v vlogi
glavnega izvajalca ali v vlogi podizvajalca
izkazal kot neprimeren izvajalec v smislu
upoštevanja pogodbenih rokov, kvalitete iz-
vedenih del, spoštovanja projektne doku-
mentacije in navodil nadzora ter zagotav-
ljanja varnega dela.

Naročnik ne namerava organizirati se-
stanka s ponudniki.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o., Celje

Št. 0/454 Ob-94962
1. Naročnik: Zdravstveni dom Trbovlje,

p.o., Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje.
2 Naslov naročnika: Rudarska cesta 12,

1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-488, faks
03/56-26-336.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dvigalo z
vhodno avlo, gradbeniška, obrtniška in
instalacijska dela.

(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: Trbovlje, Rudarska ce-
sta 12.

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

končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 90
dni od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Trbovlje, Tatjana Jevševar, dipl. ek.,
Rudarska cesta 12, Trbovlje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 12. ure do 13. 6. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo na TRR št.
01329-6030924721 v višini 50.000 SIT z
vključenim DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 6. 2003 do
9. ure v tajništvo Zdravstvenega doma Tr-
bovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Trbovlje, Ru-
darska cesta 12, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 6. 2003 ob 10. uri; sejna soba
Zdravstvenega doma Trbovlje, Rudarska ce-
sta 12, Trbovlje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deni so 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): ni.

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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 7. 2003; 31. 7.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
tehnične prednosti, rok izvedbe, certifikat
kakovosti, plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Tatjana Jevševar, dipl. ek. - Zdrav-
stveni dom Trbovlje, tel. 03/56-26-322.

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

18. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Zdravstveni dom Trbovlje

Št. 29/03 Ob-94986
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.

2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-95-30, te-
lefaks 01/588-95-09.

3. (a) Opis in obseg gradnje: interven-
cijska gradbena dela na vročevodnem
in parovodnem omrežju naročnika.

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

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

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala v obdobju dveh let po podpisu po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
1000 Ljubljana, odsek za javna naročila, 2.
nadstropje, soba 211. Dodatne informacije
se dobijo samo na pisno zahtevo po faksu
01/588-95-09 ali po elektronski pošti na
naslovu: stefan. marence@energetika-lj.si.
Kontaktna oseba je Štefan Marenče.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te ob-
jave, vsak delovni dan med 8. in 13. uro
oziroma do vključno datuma odpiranja po-
nudb do 9. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 30. 6. 2003
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti na naslov: Javno po-
djetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali ose-
bno v odsek za javna naročila Javnega po-
djetja Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70, Ljubljana, 2. nadstropje, so-
ba 211. Kuverte morajo biti opremljene v
skladu z navodili ponudnikom za izdelavo
ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 30. 6.
2003 ob 11.30 na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo izvršena v roku najmanj 45 dni od
datuma evidentiranega prejema posamez-
ne situacije ali računa v vložišču naročnika.

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:

– finančno stanje;
– zaposleni in zahtevana izobrazba;
– opremljenost ponudnika;
– garancijska doba;
– rok plačila;
– lokacija intervencijske ekipe;
– odzivni čas;
– samostojnost izvedbe razpisanih del;
– podpisana izjava o strinjanju z razpi-

snimi pogoji.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 3. 9. 2003, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 25. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost in plačilni rok –

75%;
– reference na področju intervencijskih

gradbenih del na vročevodnem in parovo-
dnem omrežju – 10%;

– reference na področju gradbenih del
pri izgradnji vročevodnega in parovodnega
omrežja – 10%;

– garancijska doba – 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: /
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 30/03 Ob-94987
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-95-30, telefaks 01/588-95-09.

3. (a) Opis in obseg gradnje: interven-
cijska strojna dela na vročevodnem in
parovodnem omrežju naročnika.

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

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

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljub-
ljana.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala v obdobju dveh let po podpisu po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
1000 Ljubljana, odsek za javna naročila, 2.
nadstropje, soba 211. Dodatne informacije
se dobijo samo na pisno zahtevo po faksu
01/588-95-09 ali po elektronski pošti na
naslovu: stefan. marence@energetika-lj.si.
Kontaktna oseba je Štefan Marenče.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te ob-
jave, vsak delovni dan med 8. in 13. uro
oziroma do vključno datuma odpiranja po-
nudb do 9. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 30. 6. 2003
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: po pošti na naslov: Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali
osebno v odsek za javna naročila Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, Ljubljana, 2. nadstropje, so-
ba 211. Kuverte morajo biti opremljene v
skladu z navodili ponudnikom za izdelavo
ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 30. 6.
2003 ob 12.30 na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo izvršena v roku najmanj 45 dni od
datuma evidentiranega prejema posamez-
ne situacije ali računa v vložišču naročnika.

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:

– finančno stanje;
– zaposleni in zahtevana izobrazba;
– opremljenost ponudnika;
– garancijska doba;
– rok plačila;
– lokacija intervencijske ekipe;
– odzivni čas;
– samostojnost izvedbe razpisanih del;
– podpisana izjava o strinjanju z razpi-

snimi pogoji.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 3. 9. 2003, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 25. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost in plačilni rok –

75%;
– reference na področju intervencijskih

strojnih del na vročevodnem in parovodnem
omrežju – 10%;

– reference na področju strojnih del pri
izgradnji vročevodnega in parovodnega
omrežja – 10%;

– garancijska doba – 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: /
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 35200-30/2002-0801 Ob-95006
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Uli-

ca heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 25-26-551,

tel. 22-01-415.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

kanalizacije, vključno z ureditvijo cest,
hišnih priključkov ter gradbena dela za
sanacijo vodovoda v MČ Brezje-Dogo-
še-Zrkovci – naselje Dogoše IV. faza.

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

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

4. Kraj izvedbe: MČ Brezje-Dogoše-Zr-
kovci.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek - takoj
po podpisu pogodbe, rok izvedbe del 90
delovnih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Ma-
ribor, Komunalna direkcija, glavna pisarna
(soba 210), Slovenska 40, Maribor, dodatne
informacije na voljo pri Juratič Alenki.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure na Komu-
nalni direkciji, Slovenska 40, Maribor, do
oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na TRR 01270-0100008403,
Mestna občina Maribor, sklic na št.:
00-71309906-0801.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 6. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOM, Mestna uprava, Komu-
nalna direkcija, glavna pisarna (soba 210),
Slovenska 40, Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 6. 2003 ob 8. uri na Komunalni
direkciji, Slovenska 40, Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.

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): 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: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: tehnič-
ni del 30 točk in finančni del 70 točk (po-
drobnosti navedene 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: 23. 5. 2003.

Mestna občina Maribor

Št. 462-02/90-2/2003/0520-010 Ob-95010
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,

1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.

3. (a) Opis in obseg gradnje: investi-
cijsko vzdrževanje objektov carinske
službe.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba se lahko nanaša na:

– celotni predmet javnega naročila, tj.
na investicijsko vzdrževanje objektov carin-
ske službe na vseh razpisanih lokacijah na-
ročnika v okviru vseh carinskih uradov, ali

– njegov posamezni del, tj. investicijsko
vzdrževanje objektov carinske službe na
vseh razpisanih lokacijah naročnika v okvi-
ru posameznega carinskega urada.

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

4. Kraj izvedbe: investicijsko vzdrževa-
nje bo po razpisanih lokacijah naročnika, in
sicer po posameznih lokacijah v okviru ca-
rinskih uradov.

5. 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.

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

1. začetek izvedbe del najkasneje 20. 8.
2003,

2. dokončanje del do 30. 10. 2003 in
do 28. 2. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
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 zainteresirani ponudnik lah-
ko dobi tehnične informacije – Dušan Lužar,
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tel. 01/478-38-91, faks 01/478-39-00,
ostale informacije – Barbara Gašperlin, tel.
01/478-38-41, 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 po-
trebno predložiti ponudbo: 7. 7. 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: 7. 7. 2003 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Ge-
neralni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, 3. nadstropje, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v
primeru, da ponudba ponudnika presega
50 mio SIT, mora ponudnik svoji ponudbi
priložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe.

Ponudniku ni potrebno predložiti bančne
garancije za resnost ponudbe, če njegova
ponudba ne presega 50 milijonov SIT. V
tem primeru mora ponudnik priložiti svoji
ponudbi lastno menico za resnost ponud-
be, 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 oziroma v preteklih šestih mesecih do
vključno datuma izdaje ustreznega bonitet-
nega obrazca oziroma potrdila ponudnik ni
imel blokiran transakcijski račun oziroma ne-
gativno stanje sredstev v preteklem mese-
cu brez odobrenega kredita za pokrivanje
negativnega stanja na transakcijskem raču-
nu, ponudnik mora imeti poravnane vse svo-
je obveznosti do dobaviteljev blaga, podiz-
vajalcev in kooperantov zapadle do dneva
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila, ponujeni plačilni rok mora biti naj-
manj 60 dni od prejema računa, rok izved-
be vseh del investicijskega vzdrževanja ob-
jektov carinske službe ne sme biti daljši od
razpisanega, ponudnik mora predložiti vsaj
eno referenco za dela, za katera se prijavlja
in ki so enaka predmetu javnega naročila,
ponujena garancija ponudnika na opravlje-
na dela v zvezi z investicijskim vzdrževa-
njem na objektih carinske službe ne sme
biti krajša od 24 mesecev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
8. 9. 2003 in predvideni datum odločitve
najkasneje do 21. 7. 2003.

15. 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 je 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 30,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco od

30,000.001 SIT v vrednosti do
60,000.000 SIT 4 točke,

– za vsako predloženo referenco v vred-
nosti od 60,000.001 SIT do 120,000.000
SIT 8 točk,

– za vsako predloženo referenco v vred-
nosti nad 120,000.000 SIT 16 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: po sklenitvi pogodbe z izbranim naj-
ugodnejšim ponudnikom lahko naročnik v
času trajanja pogodbe v skladu in s pogoji
97. člena ZJN-1, 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 istemu izvajalcu.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 406-02-2/2003 Ob-95071
1. Naročnik: Občina Mengeš.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta

30, 1234 Mengeš, tel. 724-71-00, faks
723-89-81.

3. (a) Opis in obseg gradnje: celovita
obnova in izgradnja komunalne in-
frastrukture (izgradnja in obnova komunal-
nih naprav na več ulicah ob izgradnji primar-
nega plinovoda - skupna dolžina 2.700 m).

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: od julija do no-
vembra 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Men-
geš, Oddelek za infrastrukturo; www.men-
ges.si.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na EZR Obči-
ne Mengeš št. 01272-0100001612 (sklice-
vanje na 406-02-2), dokazilo - položnica ali
virman.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 6. 2003 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Mengeš, Slovenska ce-
sta 30, 1234 Mengeš.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 6. 2003 ob 13.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno 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: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni, predvideni datum odločitve 31. 7. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Občina Mengeš

Št. 350-01-368/03 Ob-95072
1. Naročnik: Občina Postojna.
2. Naslov naročnika: Občina Postoj-

na, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, tel.
05/72-80-700, faks 05/72-80-700,
e-pošta, obcina@postojna.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja manipulativnega platoja, nadstrešni-
ce, opreme zbirnega centra in odplinje-
vanje obstoječega odlagališča nenevar-
nih odpadkov.

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

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

4. Kraj izvedbe: lokacija gradnje Zbir-
nega centra odpadkov – Stara vas, na ob-
močju Občine Postojna.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek del: po podpisu pogodbe, predvideni
zaključek del: september 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Po-
stojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, Zora
Obreza, tel. 05/72-80-784.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
dneva objave javnega razpisa do roka za
oddajo ponudb med 8. in 14. uro, v sredo
od 8. do 16. ure in v petek od 8. do 12.
ure, po predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
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pisne dokumentacije plača naročniku na-
domestilo za materialne stroške, ki znašajo
5.000 SIT (v ceno je vključen 20% DDV).
Nakazilo se izvede na račun 01294 –
0100016345, Občina Postojna s pripisom:
“Razpisna dokumentacija za zbirni center
Postojna“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 1. 7. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Postojna, Ljubljanska
4, 6230 Postojna, pisarna št. 22, v zapeča-
teni kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponud-
ba, Zbirni center odpadkov Postojna“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 7. 2003 ob 12. uri, sejna soba
Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev dr.
1, 6230, Postojna.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti
naročila.

11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
krajši rok plačila 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): 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve pa je 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril:

– ponudbena cena,
– rok plačila,
– ostale ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 26. 5. 2003.
Občina Postojna

Št. 080/03 Ob-95098
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
ceste R3-614/1049 Komen–Štanjel.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R3-614 Komen–
Štanjel.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 120 dni po
sklenitvi pogodbe.

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 7. 2003 do 9.
ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 18. 7.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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: ZI-
PRS0304.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj 120
dni, predvideni rok odločitve o sprejemu po-
nudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 121,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 060/03 Ob-95099
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: nadome-
stna gradnja mostu čez Ribnico v Sred-
nji vasi na cesti R3-633/1098.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R3-633 Jereka–
Jezero.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 180 dni po
sklenitvi pogodbe

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 7. 2003 do
8. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 18. 7.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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: ZI-
PRS0304.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 70,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 56 Ob-95102
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o., Ob-

čina Žetale.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor; tel.
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02/449-23-05 in telefaks 02/449-23-79,
Občina Žetale, Žetale 1, 2287 Žetale.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na, obrtniška in instalacijska dela pri
obnovi poslovnega objekta v Žetalah.

(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: ne.

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

končanja ali čas izvedbe: datum začetka:
1. 8. 2003, rok zaključka: 14. 11. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Sektor za investicije in nabavo –
Alenka Mihurko – tel. 02/449-23-05.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno doku-
mentacijo pošljemo tudi po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17. Pro-
simo, da dokazilo o opravljenem plačilu odku-
pnine za razpisno dokumentacijo in vaš točen
naslov ter davčno številko, posredujete po te-
lefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane po-
nudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko
in naziv javnega naročila, številko telefaksa in
kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 6. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 6. 2003 ob 10. uri v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, v
Mariboru – sejna soba v IV. nadstropju.

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

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

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

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: ponudnik mora biti registriran
pri pristojnem državnem organu za dejav-
nost, ki je predmet razpisa; proti ponudniku
ne sme biti uveden postopek prisilne porav-
nave, stečajni ali likvidacijski postopek; po-
nudniku v zadnjih petih letih pred objavo na-
ročila ni smela biti izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njegovim poslovanjem oziroma ni smela biti
izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepoveda-
no opravljati dejavnost, ki je predmet javne-
ga naročila in ponudnik mora predložiti la-
stno izjavo, s katero potrjuje svojo nekazno-
vanost; ponudnik mora imeti poravnane dav-

ke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS; ponudnik v zadnjih šestih mesecih po-
slovanja ni smel imeti blokiran račun več kot
10 dni (skupaj s partnerji); ponudnik v letu
2002 ni smel imeti promet manjši od mno-
gokratnika 5 ponudbene vrednosti (skupaj s
partnerji); potrjen vzorec pogodbe; pogod-
bo s podizvajalcem oziroma pogodbo o sku-
pnem nastopanju, če ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalcem ali v obliki poslov-
nega sodelovanja; ponudba mora biti veljav-
na najmanj 75 dni od dneva odpiranja
ponudb; ponudnik ne sme dati zavajajočih
podatkov, glede zahtev iz te točke; ponudnik
mora priložiti vse dokumente, ki jih naročnik
zahteva zase, svoje partnerje (v primeru pred-
ložitve skupne ponudbe) in podizvajalce; po-
nudnik mora predložiti izjavo, da sprejema
pogoje iz razpisne dokumentacije, ponudnik
mora za zadnjih pet let priložiti vsaj pet pisnih
ocen naročnikov, da je ponudnik kvalitetno
izvajal dela.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 75 dni od datuma odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudb je 1. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
vrednost ponudbe.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo posredoval pisna poja-
snila na pisne zahtevke. Zahtevke morajo
zainteresirani ponudniki posredovati obvez-
no pisno, lahko pa tudi po elektronski pošti:
alenka.mihurko@posta.si.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

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. 258/03 Ob-95053

Razveljavljamo javni razpis za oddajo na-
ročila storitev fizičnega in tehničnega varo-
vanja št. JN 3/2003, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 19-21 dne 28. 2. 2003, št.
122/03, Ob-88882.

SNG Drama Ljubljana

Razveljavitev
Ob-95108

Naročnik Skupnost zdravstvenih zavo-
dov, Arh. Novaka 2b, 9000 Murska Sobo-
ta, v celoti razveljavlja javni razpis za prevo-

ze dializnih bolnikov in nenujne reševalne
prevoze, objavljen v Uradnem listu RS, št.
23-24 z dne 7. 3. 2003, Ob-89693.

Skupnost zdravstvenih zavodov,
Murska Sobota

Razveljavitev
Št. 90005-12/2003-7 Ob-95202

Razveljavljamo javni razpis za oddajo jav-
nega naročila po odprtem postopku št.
90005-12/2003-3 z dne 13. 5. 2003 za
Reprodukcijsko kartografske storitve, objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 48 z dne 23. 5.
2003, Ob-94197.

Geodetska uprava Republike
Slovenije

Popravek
Ob-94736

Pri razpisu objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 38 z dne 25. 4. 2003, Ob-92508,
ki ga je objavil naročnik Srednja ekonom-
sko-turistična šola Radovljica za restavracij-
ske storitve - izvajanje prehranskih storitev
za potrebe šolske kuhinje se spremenijo
oziroma popravijo naslednje točke:

8. (b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: razpisno do-
kumentacijo in dopolnitev dokumenta-
cije se lahko prevzame do 30. 5. 2003.

9. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti oziroma dopolniti, če je po-
nudnik že oddal ponudbo, do 2. 6. 2003
do 12. ure.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo dne 3. 6.
2003 ob 8. uri v ravnateljevi pisarni v
Srednji ekonomsko-turistični šoli Radov-
ljica, Gorenjska cesta 13, 4240 Radov-
ljica.

16. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe bo 16. 6. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– najemnina - 35 točk,
– cena obroka - 25 točk,
– pestrost - kakovost ponudbe - 20

točk,
– reference - 15 točk,
– živilski tehnolog - 5 točk.

Srednja ekonomsko-turistična šola
Radovljica

Št.022-1-5/2003-2 Ob-94679
1 Naročnik: Občina Hrpelje - Kozina.
2. Naslov naročnika: Hrpelje,Reška ce-

sta 14, 6240 Kozina, tel. 05/68-00-150,
faks 05/680-01-80.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B ZJN:
storitve kopenskega prevoza- prevozi
osnovnošolskih otrok v Občini Hrpelje–
Kozina za šolsko leto 2003/2004.

4. Če je predvidena oddaja delov in
sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov in vse skupaj: ponud-
niki lahko oddajo ponudbo za en sklop, več
sklopov ali vse sklope.

– sklop 1: OŠ Hrpelje – Petrinje – Pre-
šnica - OŠ Hrpelje,

– sklop 2: OŠ Hrpelje - Ocizla – Klanec
- OŠ Hrpelje,

– sklop 3: OŠ Hrpelje - Krvavi potok -
Mihele - Nasirec - Vrhpolje - OŠ Hrpelje,
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– sklop 4: OŠ Hrpelje – Tatre- Orehek -
Mrše - Slivje - Velike loče - Skadanščina -
Gradišica - OŠ Hrpelje,

– sklop 5: OŠ Hrpelje - Hotična Brezovi-
ca - Rožice - OŠ Hrpelje,

– sklop 6: OŠ Hrpelje - Tublje - Slope –
OŠ Hrpelje,

– sklop 7: OŠ Hrpelje - Javorje – Obrov-
Povžane - OŠ Hrpelje,

– sklop 8: OŠ Hrpelje - Kovčice - Ritome-
če - Brezovo Brdo - Gradišče - Markovščina -
Bač pri Materiji - Materija – OŠ Hrpelje,

– sklop 9: OŠ Hrpelje - Pared - Kačiče -
Rodik - OŠ Hrpelje,

– sklop 10: OŠ Obrov - Kovčice - Rito-
meče - Gradišče - OŠ Obrov,

5. Kraj izvedbe: Območje šolskega oko-
liša OŠ “DBB“ Hrpelje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko oddajo variantno ponudbo,
tako da združijo posamezne sklope.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: šolsko leto
2003/2004.

8. (a) Naslov službe in osebe od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo dobite v sprejemni pisarni Ob-
čine Hrpelje – Kozina, dodatne informacije:
Minka Kos.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TTR Obči-
ne Hrpelje – Kozina št. 01235-0100006141

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 6. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Hrpelje- Kozina, Hrpe-
lje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.

10. Datum, čas , ura in kraj odpiranja
ponudb: 30. 6. 2003, ob 11. uri , v prosto-
rih Občine Hrpelje - Kozina.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% skupne končne ponud-
bene cene, z veljavnostjo do15. 9. 2003.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo po opravljenem delu v zakonitem roku.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): pogodba o sku-
pnem nastopu iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in kakšna so njihova medse-
bojna razmerja.

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: zahtevana bančna ga-
rancija za resnost ponudbe, zagotovljena
morajo biti sedišča otrokom.

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,
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil s katerimi se vozijo
skupine otrok, pravilnik o licencah za oprav-

ljanje prevozov v cestnem prometu, Pravil-
nik o avtobusnih voznih redih.

(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
15. 9. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Občina Hrpelje - Kozina, Minka Kos.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 5. 2003.

Občina Hrpelje – Kozina

Št. 707/2003 Ob-94746
1. Naročnik: Varstveno delovni center

Koper, skrajšano ime VDC Koper.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 8,

6000 Koper, tel. 05/62-62-851, faks
05/62-75-601.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: dnevni prevoz va-
rovancev VDC Koper od kraja bivanja
varovancev do enote VDC ter nazaj. Vr-
sta storitev - po prilogi 1A.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: relacije prevozov so oblikovane v sklo-
pe. Storitev se oddaja po sklopih. Sklopi
(relacije) so v razpisni dokumentaciji dolo-
čene in jih ni možno spreminjati ali združe-
vati. Ponudnik lahko odda ponudbo za ene-
ga ali več sklopov.

5. Kraj izvedbe: Občine Piran, Komen,
Sežana in Divača. Seznam relacij z lokacijo
odhoda in prihoda varovancev ter s predvi-
denim številom potnikov je priloga razpisne
dokumentacije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pogodbo se pr-
vič sklene za obdobje osmih mesecev, nato
pa se jo podaljšuje z aneksom za eno leto,
vendar največ še za štiri leta (skupaj štiri
leta in osem mesecev), kar je odvisno od
tega ali bodo, za ta namen, zagotovljena
sredstva v republiškem proračunu pri Mini-
strstvu za delo, družino in socialne zadeve
ter v finančnem planu VDC Koper.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Varstveno de-
lovni center Koper pri poslovni sekretarki
na Jurčičevi 2 v Kopru, tel. 05/62-62-851.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (v znesek je
vključen DDV) na transakcijski račun št.
01100-6030309322 pri UJP Koper s pripi-
som: za razpisno dokumentacijo - prevozi.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudba mora pri-
speti do naročnika najkasneje do 2. 7.
2003 do 11. ure, ne glede na to ali je bila
oddana osebno ali po pošti.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti na naslov Varstveno
delovni center Koper, Ulica 15. maja 8,
6000 Koper oziroma osebno na naslov Jur-
čičeva 2, 6000 Koper. Ponudbo je potre-
bno predložiti v zaprti ovojnici s pripisom
“Ne odpiraj, javno naročilo - prevozi na rela-
cijah ________ (vpiše se številke sklopov
oziroma relacij).“ Na kuverti mora biti nave-
den naslov ponudnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 7. 2003 ob 12. uri v prostorih
uprave v Kopru, Jurčičeva 2.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo enkrat mesečno po opravljenem delu,
30 dni od datuma izstavitve računa.

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

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

– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti;

– 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;

– da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;

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

– da ima licenco za prevoze v notranjem
cestnem prometu;

– da zagotavlja tehnične in kadrovske
pogoje za dnevni prevoz varovancev VDC
za posamezne relacije (sklope) za katere je
oddal ponudbo;

– da zagotavlja nadomestilo v primeru
okvare vozila;

– da dosledno upošteva urnik prevozov,
ki ga določi skupaj z vodjo enote VDC;

– da zagotavlja stalno dosegljivost pre-
ko telefona;

– da podpiše in dosledno upošteva ko-
deks ravnanja in obnašanja do varovancev
VDC;

– da nudi plačilni rok enkrat mesečno
po opravljenem delu, 30 dni po datumu iz-
stavitve računa.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu.

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 9. 2003. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 3. 7. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena za posamezno relacijo prevo-
za (sklopa) na dan.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: poraba sredstev za prevoze varovan-
cev je omejena z višino zagotovljenih sred-
stev za te namene s strani Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, zato se
mora gibati v začrtanih okvirih.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2003.

Varstveno delovni center Koper

Št. 64-2/2003-41 Ob-94756
1. Naročnik: Občina Dravograd.
2. Naslov naročnika: Trg 4. julija 7,

2370 Dravograd, tel. 02/878-30-11, faks
02/878-32-84, e-pošta: obcina@dravo-
grad.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: opravljanje šol-
skih prevozov v Občini Dravograd v šol-
skih letih 2003/2004, 2004/2005 in
2005/2006.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki lahko oddajo ponudbo za
vsako relacijo posebej, sklop relacij ali za
vse relacije.

5. Kraj izvedbe: Občina Dravograd, re-
lacije v razpisni dokumentaciji.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 9. 2003
in velja za celo posamezno šolsko leto.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Dravograd,
Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, Referat za
družbene dejavnosti, Jerneja Ravnik, tel.
02/878-30-11, e-pošta: ravnik@dravograd.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
do roka za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, št. računa:
01225-0100009832.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 6. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Dravograd, Referat za
družbene dejavnosti, Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd, v zaprti kuverti z napisom: “Ne
odpiraj - javni razpis za šolske prevoze“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 6. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Dravograd.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z določili Zakona o izvrševanju proračuna.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 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: da.

(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: navede-
no v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni od oddaje ponudbe. Naročnik bo po-
nudnike o odločitvi obvestil v roku 14 dni od
odpiranja ponudb.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003.

Občina Dravograd

Št. 90315-8/2003-3 Ob-94775
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: 27. točka Priloge
1 B – druge storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: v razpis so vključene naslednje naloge,
in sicer:

4.1. zaključna dela - zajem za namen
uveljavitve DKN – 2: območje 2003-6,

4.2. zaključna dela - zajem za namen
uveljavitve DKN – 2: območje 2003-7.

5. Kraj izvedbe: nalogi se izvajata v pro-
storih izvajalca, pa tudi na terenu (4.2.), v
skladu z zahtevami iz razpisne dokumenta-
cije.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek je 15. 7.
2003, rok dokončnega prevzema pa je
31. 1. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jur-
can, tel. 01/478-49-27, soba P10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
2. 7. 2003 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: negotovinsko plačilo.
Cena enega izvoda razpisne dokumentaci-
je je 4.000 SIT – podračun EZR:

01100-1000616337, model 11, sklic na
št. 25127-7141998-99001003.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 7. 2003 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P10.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 7. 2003 ob 10. uri na sedežu na-
ročnika.

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

– če je vsota ponudbenih cen posamez-
nih nalog, za katere se prijavlja ponudnik,
večja od 30,000.000 SIT, priloži ponudnik
zavarovanje resnosti ponudbe v obliki ne-
preklicne bančne garancije na prvi poziv v
višini 5% od vsote ponujenih cen posamez-
nih nalog,

– če vsota ponudbenih cen, za katere
se prijavlja ponudnik, presega 5,000.000
SIT in je manjša od 30,000.000 SIT, priloži
ponudnik zavarovanje resnosti ponudbe v
obliki bianco menice v višini 5% od vsote
ponujenih cen posameznih nalog, skupaj s
pooblastilom za njeno izpolnitev.

Veljavnost zavarovanja resnosti ponud-
be je do 3. 9. 2003.

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

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 splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: primerna usposobljenost po-
nudnika za navedena dela, primerna oprem-
ljenost (programska, strojna) ponudnika,
ustrezne predhodne reference ponudnika.

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 geodetski dejavnosti (Uradni
list RS, št. 8/00), Zakon o evidentiranju
nepremičnin, državne meje in prostorskih
enot (Uradni list RS, št. 52/00).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da (v skladu z
obrazci iz razpisne dokumentacije).

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 3. 9. 2003, naročnik bo sprejel odloči-
tev o izbiri predvidoma do 8. 7. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sektor za nepremičnine, tel.
01/478-48-85.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: ni bil objavljen.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2003.

Geodetska uprava Republike
Slovenije
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Št. 0305-0093/2003 Ob-94785
1. Naročnik: Občina Grosuplje.
2. Naslov naročnika: Taborska cesta 2,

1290 Grosuplje, tel. 01/78-88-750, faks
01/78-88-764, e-mail: obcina-grosu-
plje@ob.grosuplje.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevozi šolskih
otrok v Občini Grosuplje za obdobje
2003-2006.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki lahko oddajo ponudbo za
vsako relacijo posebej, sklop relacij ali vse
relacije. Ponudbena cena mora biti razvi-
dna za vsako relacijo posebej.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Gro-
suplje.

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

končanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2003
do 30. 6. 2006, v skladu s šolskim kole-
darjem.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Gro-
suplje, Urad za gospodarstvo, družbene de-
javnosti in finance, Mojca Koželj.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa v času uradnih ur.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponedeljek,
23. 6. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Grosuplje, Urad za go-
spodarstvo, družbene dejavnosti in finan-
ce, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek, 23. 6. 2003, ob 10. uri,
v sejni sobi Občine Grosuplje, Taborska ce-
sta 2, 1290 Grosuplje.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30
dni v skladu z Zakonom o izvrševanju pro-
računa.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: v skladu z zahtevami za prevoz šol-
skih otrok.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem
prometu, Pravilnik o oznakah in opremi vo-
zil, s katerimi se opravljajo prevozi v ce-
stnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s

katerimi se vozijo skupine otrok, ostala ve-
ljavna zakonodaja.

(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 veljati
do 30. 9. 2003, predvideni datum sprejetja
odločitve je 7. 7. 2003.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Občina Grosuplje

Št. 400-05-2/2003 Ob-94794
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje monito-
ringa kakovosti površinskih vodotokov v
letu 2003 in 2004 – kemijski del, Stori-
tve (I A, št. kateg. 12).

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: storitev se izvaja na te-
renu in na sedežu izbranega ponudnika.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponud-
be ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas dokončanja
je 2 leti po sklenitvi pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere 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: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 6. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 6. 2003, ob 13. uri, MOP, Agen-
cija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, sejna soba v IV. nadstropju.

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

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
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.

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

– da veljavnost (opcija) ponudbe ni kraj-
ša od 120 dni od odpiranja ponudb,

– da je finančno sposoben, in sicer, da
ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel
neporavnanih obveznosti več kot 3 dni,

– da razpolaga z ustrezno opremo za
izvedbo javnega naročila.

Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh po-
gojev so podrobneje navedena v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: da, kot
je navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 120 dni od datuma javnega odpira-
nja ponudb, predvideni datum odločitve je
20 dni po javnem odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena razpisanih del,
2. kakovost storitev ponudnika (vključno

s podizvajalci, če sodelujejo z njim v po-
nudbi),

3. referenčna dela ponudnika (vključno
s podizvajalci, če sodelujejo z njim v po-
nudbi).

Merila so podrobno opisana in ovredno-
tena v Prilogi C k razpisni dokumentaciji.
Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki
po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvi-
šje število točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik ponavlja neuspeli javni raz-
pis, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 25-27 z dne 14. 3. 2003.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Agencija RS za okolje

Št. 64000-04/2003 Ob-94843
1. Naročnik: Občina Sveta Ana.
2. Naslov naročnika: Sveta Ana 17,

2233 Sveta Ana v Slov. goricah, tel. 02
729 58 80, faks 02/729-58-85.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: opravljanje dnevnih pre-
vozov šolskih otrok v Osnovno šolo Sve-
ta Ana za šolsko leto 2003/2004,
2004/2005 in 2005/2006.
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4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: navedeno v razpisni dokumentaciji.

5. Kraj izvedbe: območje občine Sveta
Ana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
sprejemljive so samo variante naročnika.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: šolsko leto
2003/2004, 2004/2005 in 2005/2006,
pričetek 1. 9. 2003, zaključek 30. 6. 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Sveta
Ana, Sveta Ana 17, 2233 Sveta Ana, infor-
macije Irena Golob tel. 02/729-58-84.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od dneva objave razpi-
sa do 30. 6. 2003, vsak delavnik od 8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 9.600 SIT
(DDV je vključen) je treba nakazati na tran-
sakcijski račun št. 01381-0100010821 s
pripisom “razpisna dokumentacija- šolski
prevozi“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 7. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Sveta Ana, Sveta Ana
17, 2233 Sveta Ana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 7. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Občina Sveta Ana, Sveta Ana 17, 2233 Sve-
ta Ana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po do-
ločbah razpisne dokumentacije.

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

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

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: v določbah razpisne dokumentacije.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: v razpisni dokumentacijo.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2003, predviden datum odločitve
10. 7. 2003

17. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Občina Sveta Ana

Ob-94860
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje - Hra-

stnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
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 zakona o javnih
naročilih: storitve kopenskega transpor-
ta – 1A, št. kat. 2 – prevozi raznega materi-
ala s tovornim vozilom nosilnosti do 5.000
kg z dvigalom.

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 posamezen sklop.

5. Kraj izvedbe: Hrastnik,Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: trajanje 12 me-
secev.

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.

Dodatne informacije: Aleksandra Juvan
Žunk.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu 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
Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun šte-
vilka 26330-0011210706 pri NLB Banka Za-
savje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti ga. Juvan
vse podatke, potrebne za izstavitev računa.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 7. 7. 2003 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje - Hra-
stnik d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p.
80), komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

Kuverta mora biti opremljena, kot je na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje se bo vršilo v sejni sobi
RTH, Rudnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje dne 7. 7. 2003
ob 11.15.

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, v primeru da je ponudbena vre-
dnost višja od 30,000.000 SIT.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 7. 2004.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost – do 40 točk,
– odzivni čas – do 40 točk,
– razpoložljiv čas – 20 točk.
Merila so podrobno pojasnjena v razpi-

sni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 23. 5. 2003.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.

Trbovlje

Št. 90105-8/2003-1 Ob-94853
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: nakup in name-
stitev programske opreme za podporo
in delovanje omrežja permanentnih po-
staj GPS (27. Točka Priloge 1 B - druge
storitve).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ni predvidena oddaja po sklopih.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek je takoj po
uveljavitvi pogodb, rok dokončnega prevze-
ma oziroma dokončanja pa je 31. 1. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jur-
can, tel. 01/478-49-27, soba P10.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave v Ura-
dnem listu do 10. 7. 2003 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: negotovinsko plačilo.
Cena enega izvoda razpisne dokumentaci-
je je 4.000 SIT - podračun EZR
01100-1000616337 model 11 sklic na št.
25127-7141998-99001003, ali pa brez-
plačno na spletnih straneh Geodetske
uprave Republike Slovenije.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 7. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P10.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 7. 2003 ob 10. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: če je po-
nudbena cena, za katero se prijavlja ponud-
nik presega 5,000.000 SIT in je manjša od
30,000.000 SIT, priloži ponudnik zavarova-
nje resnosti ponudbe v obliki bianco menice
v višini 5% od ponujene cene, skupaj z poo-
blastilom za njeno izpolnitev. Veljavnost za-
varovanja resnosti ponudbe je 30. 7. 2003.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go financira naročnik.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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: primerna usposobljenost
ponudnika za navedena dela.

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 (v
skladu z obrazci iz razpisne dokumentacije).

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 8. 2003, naročnik bo sprejel odloči-
tev o izbiri predvidoma do 31. 7. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Oddelek za osnovni geodetski si-
stem, (Helena Trajkovska) tel. 200-29-37.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: ni bil objavljen.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Geodetska uprava Republike
Slovenije

Št. 946/03 Ob-94906
1. Naročnik: Spekter d.o.o. Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 7,

1420 Trbovlje, tel. 03/563-30-14, telefaks
03/563-30-25, e-mail: spekter.trbov-
lje@siol.net.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A Zakona o javnih
naročilih: 1. storitve vzdrževanja in popravi-
la (1. točka Priloge 1a); izvedba vzdrže-
valnih del v večstanovanjskih objektih
na območju občine Trbovlje in Zagorje
ob Savi, in sicer:

– zidarska dela – ocenjena vrednost
20,000.000 SIT,

– vodovodna dela – ocenjena vrednost
40,000.000 SIT,

– krovsko kleparska dela – ocenjena
vrednost 28,000.000 SIT,

– mizarska dela – ocenjena vrednost
45,000.000 SIT,

– elektroinstalacijska dela – ocenjena
vrednost 18,000.000 SIT,

– slikopleskarska dela – ocenjena vre-
dnost 60,000.000 SIT.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: posamični sklopi del, za katere se lah-
ko potegujejo ponudniki, so:

– zidarska dela,
– vodovodna dela,
– krovsko-kleparska dela,
– mizarska dela,
– elektroinstalacijska dela,
– slikopleskarska, tlakarska in kerami-

čarska dela.
5. Kraj izvedbe del: območje Občin Tr-

bovlje in Zagorje ob Savi.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja: rok začetka del: julij 2003, rok
dokončanja del: junij 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Spekter
d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, pri
Urošu Kuharju, tel. 03/563-30-18, faks
03/563-30-25.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo interesenti lahko dvignejo do
16. 6. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: za prevzem razpisne
dokumentacije mora prevzemnik nakazati
na blagajni Spektra ali na TRR
26330-0012666385 po 15.000 SIT za
razpisno dokumentacijo.

9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki, ki želijo so-
delovati pri javnem razpisu, morajo predlo-
žiti pisno ponudbo in dokazila o sposobno-
sti do 1. 7. 2003 do 8. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudba mora biti predlože-
na v zapečateni kuverti, označena z napi-
som: Ne odpiraj – Ponudba za vzdrževalna
dela, na naslov: Spekter d.o.o., Trg revoluci-
je 7, 1420 Trbovlje, Andreja Hauptman.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih naročnika dne 1. 7. 2003 ob 9. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojevpo 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-
ritev: /

(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 veljati
do 31. 7. 2003, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 31. 7. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: so na-
vedene v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije o naročilu se
dobijo na tel. 03/563-30-18 pri Urošu Ku-
harju med 8. in 10. uro.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Spekter d.o.o. Trbovlje

Št. 040801/2003 Ob-94992
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Kopru.
2. Naslov naročnika: Ferrarska 9,

6000 Koper, tel. 05/668-33-33, faks
05/639-52-47.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: fizično varovanje z recep-
torskimi deli sodnih objektov, in sicer za
Okrožno in Okrajno sodišče v Kopru ter
Okrajno sodišče v Piranu.

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

5. Kraj izvedbe: Okrožno in Okrajno so-
dišče v Kopru, Ferrarska 9, Koper ter Okraj-
no sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, Piran.

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 16. 9. 2003
do 15. 9. 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Okrožno sodišče v
Kopru, Urad predsednika, Ferrarska 9, Ko-
per, sekretarka sodišča Renata Vadnjal.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen vpo-
gled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig,
in sicer vsak delovni dan med 9. in 15. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisne dokumentacije ni
treba plačati.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 31. 6. 2003,
najkasneje do 8.45.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Okrožno sodišče v Kopru, Fer-
rarska 9, 6000 Koper – vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 31. 6. 2003 ob 9. uri sejna soba
325/III.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu računa.

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

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o zasebnem varovanju in ob-
veznem organiziranju službe varovanja in
drugi predpisi, ki urejajo področje fizičnega
varovanja.

(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: 60 dni od dneva odpi-
ranja ponudb, 11. 7. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 80 točk
1. ponudnik z najugodnejšo ceno prej-

me 80 točk;
2. ponudnik z drugo najugodnejšo ceno

prejme 70 točk;
3. ponudnik s tretjo najugodnejšo ceno

prejme 60 točk.
– fiksnost cene po poteku prvega leta

veljavnosti pogodbe: 15 točk
1. fiksnost cene dve leti po poteku prve-

ga leta veljavnosti pogodbe 15 točk;
2. fiksnost cene eno leto po poteku pr-

vega leta veljavnosti pogodbe 10 točk;
3. fiksnost cene šest mesecev po pote-

ku prvega leta veljavnosti pogodbe 5 točk.
– imetnik ISO certifikata 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 26. 5. 2003.
Okrožno sodišče v Kopru

Ob-94996
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet – Direkcija za železniški
promet.

2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: strategija raz-
voja slovenskega železniškega omrežja
V. in X. panevropskega koridorja – Do-

kument identifikacije projekta in predin-
vesticijska zasnova.

4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: delo se oddaja v
celoti.

5. Kraj izvedbe: področje javne železni-
ške infrastrukture na območju Slovenije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive.

7. Predvideni začetek in dokončanje
del ali čas izvedbe: 5 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba,od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: /

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: /

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: /

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RS, Ministrstvo za promet –
Direkcija za železniški promet, Kopitarjeva
5, 2000 Maribor; vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
30. 6. 2003 ob 10. uri, na naslovu RS,
Ministrstvo za promet – Direkcija za železni-
ški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, v
sejni sobi.

11. Navedba finančnega zavarovanja
za resnost ponudbe, če so zahtevana: fi-
nančno zavarovanje za resnost ponudbe
(garancija za resnost ponudbe) mora biti
dano v višini 3% ponujene vrednosti javne-
ga naročila. Garancija za resnost ponudbe
je lahko dana v obliki bančne garancije pr-
vorazredne banke s sedežem v državi na-
ročnika ali v tujini, ali v drugi obliki, skladno
z zakonskimi določili in zahtevami naročni-
ka v razpisni dokumentaciji.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo v celoti financira naročnik. Način plačeva-
nja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot
obvezni vsebini razpisne dokumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z 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
o javnih naročilih: reference, usposoblje-
nost, rok izvedbe.

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-
ritev: Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Ur.
l. RS, št. 110/02); Zakon o železniškem
prometu ZZelP UPB1 (Ur. l. RS, št. 14/03);
Zakon o varnosti v železniškem prometu
ZVZP (Ur. l. RS, št. 85/00); Nacionalni pro-
gram razvoja Slovenske železniške in-
frastrukture NPRSZI (Ur. l. RS, št. 13/96).

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

16. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati morajo predložiti ponudbe do
30. 6. 2003, do 9. ure, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe do 25. 7.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene v razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: ga ni bilo.
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 5. 2003.
Ministrstvo za promet

Direkcija za železniški promet

Št. 59/1-03 Ob-95015
1. Naročnik: Skupnost zdravstvenih za-

vodov po pooblastilu Zdravstenih domov
Murska Sobota, Ljutomer, Lendava in Gor-
nja Radgona.

2. Naslov naročnika: Skupnost zdrav-
stvenih zavodov, Arh. Novaka 2b, 9000
Murska Sobota, tel. 02/530-22-00, faks
02/530-22-23.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevozi dializnih
bolnikov in nenujni reševalni prevozi.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki se lahko prijavijo samo za
posamezne sklope ali za vse skupaj.

5. Kraj izvedbe: območje Zdravstevnih
domov Murska Sobota, Lendava, Ljutomer,
Gornja Radgona.

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

končanja ali čas izvedbe: od 26. 5. 2003
26. 7. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Skupnost
zdravstvenih zavodov, Arh. Novaka 2b,
Murska Sobota, Osterc Nataša, tel.
02/530-22-00, faks 02/530-22-23,
e-mail: szz.ms@szz-ms.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave razpi-
sa do 24. 6. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT s plačilnim na-
logom na podračun pri UJP Murska Sobota
št. 01100-6030927891.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 6. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Skupnost zdravstvenih zavodov,
Arh. Novaka 2b, 9000 Murska Sobota.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 6. 2003 ob 11. uri v pisarni di-
rektorja Skupnosti zdravstvenih zavodov,
Arh. Novaka 2b, 9000 Murska Sobota.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica za resnost ponudbe.

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): /
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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: navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju in drugi predpisi.

(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 veljati
30 dni po odpiranju ponudb, odločitev bo
sprejeta v 10 dneh po odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Nemec Karel, tel.
02/530-22-10.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Skupnost zdravstvenih zavodov
Murska Sobota

Ob-95026
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana, telefaks 01/25-14-584,
elektronski naslov: Mf.Razpisi@mf-rs.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izgradnja LAN omrežja
na lokacijah MF v Ljubljani (I A, zap. št. 7
– računalniške storitve in sorodne opreme).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: 2 sklopa: a) izgradnja pasivnega dela
mreže za navedene lokacije, b) dograditev
mreže z aktivno opremo za navedene loka-
cije, sprejemljivost ponudbe za en sklop.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: so

dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek po pod-
pisu pogodbe, dokončanje največ 30 dni
po podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
finance, Služba za informacijsko tehnologi-
jo, III. nadstropje, soba št. 79, Župančičeva
3, 1502 Ljubljana. Razpisna dokumentacija
s prilogami bo dosegljiva tudi na internetu:
( h t t p : / / w w w. g ov. s i / m f / s l o v / r a z p i -
si/LAN01.htm.).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija se lahko prevzame do roka za predloži-
tev ponudb vsak dan od 9. do 12. 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: 23. 6. 2003 do
10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za finance, Služba
za informacijsko tehnologijo, III. nadstropje,
soba 79, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 6. 2003 ob 11.30, Ministrstvo
za finance, Cankarjeva c. 18, Ljubljana, so-
ba 28a, I. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne-
preklicna bančna garancija plačljiva na prvi
poziv ali lastna menica za resnost ponudbe
z izjavo za vnovčenje.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.

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

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: zahtevana pisna dokazi-
la za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so
navedena v razpisni dokumentaciji, dodatni
pogoji, ki jih morajo izpolniti ponudniki so:

a) poslovanje v skladu z veljavnimi pred-
pisi, registracija za dejavnost, ki je predmet
ponudbe,

b) ni uveljavljenih jamstev ali izgubljenih
pravd,

c) ni blokad transakcijskega računa,
d) tehnična ustreznost storitev, izpolnje-

vanje minimalnih servisnih zahtev in garan-
cijskih pogojev,

e) izvedbeni rok do 30 dni.
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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 90 dni po odpiranju ponudbe.

17. Merila za ocenitev ponudb: status
ponudnika, njegovo finančno stanje, kako-
vost opravljanja storitev, usposobljenost ka-
drov in izkušnje, izpolnjevanje servisnih za-
htev, izvedbeni rok, tehnična ustreznost po-
nudbe, cena ponudbe za posamezni sklop.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: oznaka javnega razpisa je
LAN01-04-2003.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2003.

Ministrstvo za finance

Št. 17123-02-403-37/2003 Ob-95073
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve, Policija, Štefa-
nova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblasti-

lu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefano-
va ulica 2, 1501 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, tele-
faks 01/472-57-91.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: predmet javne-
ga razpisa je izvajanje storitev fizičnega
varovanja objektov MNZ RS in Policije z
vsem pripadajočim premoženjem.

Sklic na vrsto storitve po prilogi 1B Za-
kona o javnih naročilih: 23. preiskovalne in
varovalne storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročilo se bo oddalo po posameznih
sklopih, in sicer:

– sklop 1: izvajanje storitev fizičnega va-
rovanja objekta na Jeranovi 14 v Ljubljani,

– sklop 2: izvajanje storitev fizičnega va-
rovanja objekta na Kotnikovi 8 v Ljubljani.

Ponudniki lahko ponudijo storitev, ki je
predmet javnega razpisa v celoti (sklopa 1
in 2) ali posamezna sklopa v celoti. Ponud-
niki se ne morejo prijaviti za izvajanje posa-
meznih storitev iz posameznega sklopa.

5. Kraj izvedbe: predmetno javno naro-
čilo se bo izvajalo:

– za sklop 1: na Jeranovi 14, Ljubljana,
– za sklop 2: na Kotnikovi 8, Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: po-

nudniki variantnih ponudb ne morejo ponudi-
ti. V primeru, da ponudnik ponudi tudi vari-
antno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala.
Upoštevana bo samo osnovna ponudba.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni da-
tum začetka izvedbe naročila je 6. 10.
2003, predvideni zaključek pa dve leti od
podpisa pogodbe.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno
dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o ponud-
niku (naziv, naslov, navedba ali je davčni
zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji s
strani davčnega urada, kolikor je davčni
zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT,
iz katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za
notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40303703.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do dne 9. 7.
2003, najkasneje do 10. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 9. 7.
2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ponud-
niki morajo kot finančno zavarovanje za re-
snost ponudbe predložiti bančno garancijo.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila izvedene storitve mora biti najmanj
30 dni od dneva uradnega prejema fakture,
ki je izstavljena po opravljeni storitvi, in sicer
do vsakega petega v mesecu za pretekli
mesec.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno
ponudbo, mora ta skupina izvajalcev pred-
ložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na
to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o zasebnem varovanju in ob-
veznem organiziranju službe varovanja (Ur.
l. RS, št. 32/94, 23/97, 9/98); Pravilnik o
nadzoru nad izvajanjem zakona o zasebnem
varovanju in obveznem organiziranju službe
varovanja (Ur. l. RS, št. 90/98, 76/02).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
niki morajo v ponudbi navesti imena in stro-
kovne kvalifikacije oseb, ki bodo izvajale
predmetno naročilo.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 8. 8. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za meriloma cena in finančno stanje ponud-
nika.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 15/03 Ob-95096
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

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

2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255, telefaks
01/43-24-074, elektronski naslov: ire-
na.gacnik@elektro-ljubljana.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje posekov in či-
ščenje podrasti na trasah elektroener-
getskih vodov na področju Elektra Ljub-
ljana, d.d (po prilogi 1 A, kategorija št. 1)

– sklop 1: področje DE Ljubljana okoli-
ca in DE Ljubljana mesto,

– sklop 2: področje DE Elektro Elektro
Novo mesto,

– sklop 3: področje DE Elektro Ko-
čevje,

– sklop 4: področje DE Elektro Trbovlje.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: eventualne delne ponudbe, ki se bodo
nanašale na posamezni razpisni sklop kot
celoto, bodo upoštevane.

5. Kraj izvedbe: področje Elektra Ljub-
ljana, d.d.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik mora ponuditi ponudbo v skladu
z razpisno dokumentacijo.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: po terminu, ki
ga bo določil naročnik, oziroma ga bosta
naročnik in ponudnik po potrebi uskladila
za obdobje 1 leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni ose-
bi 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 dokumen-
tacija bo na razpolago do 30. junija 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 6.000 SIT (vključno
z DDV) na transakcijski račun Elektra Ljub-
ljana, d.d. št.: 06000-0076655034 Banka
Celje, sklic na številko: 23003371-15-03,
z obvezno navedbo davčne številke.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 30. junija 2003
do 10. ure, ponudbe oddane po tem roku
ne bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., Slu-

žba za javna naročila in nabavo, Slovenska
cesta 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 št. JN 15/03
– Ponudba za Izvajanje posekov in čiščenje
podrasti na trasah elektroenergetskih vo-
dov na področju Elektra Ljubljana, d.d – Ne
odpiraj“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne, 30.
junija 2003, ob 11. uri v sejni sobi v družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56/VII
v Ljubljani.

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

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

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

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: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:

redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, oziroma samostojni po-
djetnik priglasitveni list DURS-a, ki odraža
zadnje stanje,

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 zad-
njih 5 letih pred objavo naročila ni bila izda-
na pravnomočna odločba za kaznivo deja-
nje, 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 delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,

dokazilo o poravnanih davkih, pri-
spevkih in drugih obveznih dajatvah, v skla-
du s predpisi RS, ne starejše od 30 dni,

BON 1 za zadnje poslovno leto ponud-
nika, ne starejši od 30 dni, oziroma samostoj-
ni podjetniki davčno odmero za zadnje po-
slovno leto in potrdilo poslovne banke o po-
nudnikovi solventnosti, ne starejše od 30 dni,

neodvisno revizijsko mnenje za zad-
nje poslovno leto ponudnika, ki je zaveza-
nec k reviziji in njegova skupna ponudbena
vrednost 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 RD),
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· pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,

· pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih iz svoje ponudbe,

· pisno izjavo ponudnika, da zakon po-
djetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,

· pogodbo s podizvajalcem, oziroma po-
godbo o skupnem nastopanju, če ponudnik
eventualno zagotavlja kapacitete s podizva-
jalcem ali v obliki poslovnega sodelovanja,

· pisne izjave vseh v svoji ponudbi nave-
denih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji naročila, da je ponudnik pravoča-
sno in pravilno poravnal svoje zapadle po-
slovne obveznosti do njih, ne starejše od
30 dni,

· pisno izjavo ponudnika o usposoblje-
nosti in sposobnosti,

· pisno izjavo ponudnika, oziroma njego-
vega podizvajalca o upoštevanju zahteve
22. in 24. člena Zakona o varnosti in zdra-
vju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99),

· dokazilo (pozitivno referenčno potrdilo)
dejanskega izvajalca razpisanih del (ponud-
nik ali v ponudbi navedeni podizvajalec), da
je v zadnjih 3 letih uspešno opravil razpisa-
na dela pod elektroenergetskimi vodi na naj-
manj 10 ha (100.000 m2),

· pisno izjavo, da nudi odzivni čas maksi-
malno 14 dni v normalnih pogojih in 2 uri v
primeru nujnih posekov ob havarijah,

· potrjen vzorec pogodbe,
· dokazila glede drugih-posebnih pogo-

jev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani vsi doku-

menti, ki bodo predloženi ali v originalu ali
kot fotokopije ter ustrezno žigosani in pod-
pisani. Naročnik si vzame pravico, da po
lastni presoji naknadno preveri verodostoj-
nost fotokopiranih dokumentov izbranega
ponudnika, in sicer pred oddajo Sklepa o
oddaji naročila izbranemu ponudniku. Za iz-
hodišče določitve starosti dokumentov se
upošteva datum odpiranja ponudb.

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:

– Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št.
30/93),

– Zakon o varnosti in zdravju pri delu
(Ur. l. RS, št. 56/99),

– Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati izvajalci v gozdovih (Ur.
l. RS, 35/94),

– Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s
sečnimi ostanki, spravilom in zlaganjem goz-
dnih lesnih sortimentov (Ur. l. RS, št. 55/94),

– Pravilnik o varstvu pri delu v gospo-
darstvi (Ur. l. RS, št. 15/79),

– Pravilnik o varstvu pri delu pred nevar-
nostjo električnega toka (Ur. l. RS, št.
29/92),

– Odredba o določitvi normativov za de-
lo v gozdovih.

(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 veljati
90 dni od odpiranja ponudb: predvideni da-

tum odločitve o sprejemu ponudbe je max.
50 dni po odpiranju ponudb.

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

delež),
– potrjene reference (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni dokumentaci-
ji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 24. junija 2003.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 26. maja 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 40305-0004/2003-001 Ob-95097
1. Naročnik: Občina Štore.
2. Naslov naročnika: Cesta XIV. divizije

15, 3220 Štore.
3. Vrsta in opis storitev ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: prevoz osnovno-
šolskih otrok za Osnovno šolo Štore.

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

5. Kraj izvedbe: Celjska koča - Svetina -
Štore.

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

končanja ali čas izvedbe: za šolsko leto
2003/2004.

8. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Štore,
Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, tel.
03/780-38-40.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 27. 6. 2003,
do 11. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Štore, Cesta XIV. divizije
15, 3220 Štore, v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za prevoz osnovno-
šolskih otrok“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 6. 2003 ob 12. uri v mali sejni
sobi Občine Štore.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: prevoze lahko opravljajo za dejavnosti
registrirani prevozniki z dovoljenjem pristoj-
nega organa za prevoze otrok.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zahtevajo 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 mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitev o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 29. 8. 2003, predviden datum odločitve
je 10. 7. 2003.

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

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

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: ni bil objavljen.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Občina Štore

Ob-95100
1. Naročnik: Občina Kidričevo.
2. Naslov naročnika: Ulica Borisa Kra-

igherja 25, Kidričevo, tel. 02/799-06-10,
faks 02/799-06-19.

3. Vrsta in opis storitve: izvedba geo-
detskih del na komasacijskem območju
Dravsko polje 2 v k.o. Sp. Jablane, k.o.
Zg. Jablane, k.o. Cirkovce, k.o. Dragonja
vas, k.o. Mihovce, k.o. Pleterje, k.o. Sta-
rošince in k.o. Pongrce (elaborat obstoje-
čega stanja na komasacijskem območju, ela-
borat vrednotenja zemljišč na komasacijskem
območju, idejna zasnova ureditve komasa-
cijskega območja, elaborat nove razdelitve
zemljišč na komasacijskem območju).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: delo se oddaja v celoti.

5. Kraj izvedbe: naloga se izvaja na te-
renu in v prostorih izvajalca, v skladu z za-
htevami iz razpisne dokumentacije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek je 1. 8.
2003, rok dokončanja pa je 31. 5. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija: razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dobijo na naslovu: Občina Kidričevo,
Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidriče-
vo, kontaktna oseba je Zdenka Frank, tel.
02/799-06-13, faks 02/799-06-19, elek-
tronski naslov: obcina.kidricevo@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: razpisna doku-
mentacija je na voljo do preteka razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo v znesku 15.000 SIT po-
nudniki poravnajo z nakazilom na zakladni-
ški podračun Občine Kidričevo št.
01245-0100017097, namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo – komasacija Dol-
go polje 2.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 16. junija 2003 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Kidričevo, Ulica Borisa
Kraigherja 25, 2325 Kidričevo – tajništvo.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudbo bo 16. juni-
ja 2003 ob 12. uri na naslovu: Občina Ki-
dričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325
Kidričevo – sejna soba.

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

– če je vsota ponujene cene večja od
30,000.000 SIT, priloži ponudnik zavarova-
nje resnosti ponudbe v obliki bančne ga-
rancije na prvi poziv v višini 5% od vsote
ponujenih cen,

– če vsota ponujene cene presega
5,000.000 SIT in je manjša od 30,000.000
SIT, priloži ponudnik zavarovanje resnosti
ponudbe v obliki bianco menice v višini 5%
od vsote ponujene cene, skupaj s poobla-
stilom za njeno izpolnitev.

Veljavnost zavarovanja resnosti ponud-
be je do vključno 12. 8. 2003.

12. Pogoji financiranja in plačila/ali
sklicevanja na določila v predpisih: plači-
lo po obračunskih situacijah opravljenih del.

13. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: pogodba.

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 87/00), Zakon o kmetijskih zemlji-
ščih (Ur. l. RS, št. 59/96).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da (v skladu z
obrazci iz razpisne dokumentacije).

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 60
dni po roku za oddajo ponudbe. Najpoznej-
ši datum odločitve o sprejemu ponudbe je
60 dni po roku za oddajo ponudbe.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
izkušnje in reference ponudnika na primer-
ljivih delih, izvedbeni rok (podrobneje opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Zdenka Frank, tel. 02/799-06-13.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: ni bil objavljen.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Občina Kidričevo

Št. 5/03-24 Ob-95204
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Filo-

zofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljub-
ljana.

2. Naslov naročnika: Univerza v Ljublja-
ni, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000
Ljubljana, faks 01/425-93-37.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitve tiska pu-
blikacij, učbenikov in drugega tiskane-
ga gradiva.

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: pri naročniku oziroma
po dogovoru pri izvajalcu.

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

končanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2003
do 31. 8. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dokumentaci-
ja se lahko zahteva na Univerzi v Ljubljani,
Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000
Ljubljana – ekonomat, pri Tonki Karas, so-
ba 033. Dodatne informacije o razpisu lah-
ko ponudniki zahtevajo pisno po faksu
01/425-99-37 pod šifro JR-1/2003-stori-
tve tiska, vsak delovni dan od 9. do 10. ure
oziroma na e-naslovu: breda.razdev-
sek@s5.net, vključno do 24. 6. 2003 (5
dni pred rokom za oddajo ponudb).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 10.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 7.800 SIT + 20% DDV, skupaj 9.360
SIT. Znesek ponudniki nakažejo na naročni-
kov UJP račun št. 01100-6030707216,
sklic na št. 149000.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: osebno vsak de-
lovni dan od 12. do 13. ure do 27. 6. 2003
do 13. ure v tajništvu dekanata soba 524
oziroma po pošti do istega dne in ure, kot
je predvideno za osebno oddajo ponudbe.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Filozofska
fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, taj-
ništvo dekanata.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo 30. 6. 2003 ob 9.
uri v prostorih naročnika, sejna soba 521/V.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik
morajo svoji ponudbi priložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT
z veljavnostjo do 15. 9. 2003.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od iz-
daje računov.

13. 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 z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

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: na javni razpis po odpr-
tem postopku za izvajanje tiskarskih storitev
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki), ki morajo izpolnjeva-
ti pogoje po 41. členu Zakona o javnih na-
ročilih, ki so navedeni v razpisni dokumen-
taciji z zahtevanimi dokumenti za izpolnjeva-
nje pogojev v skladu z 42. členom Zakona
o javnih naročilih.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi

odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu z razpisnim obrazcem, ki je priloga v
razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 15. 9. 2003, ponudniki pa bodo
obveščeni najkasneje do 5. 7. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– kadri – 15 točk,
– krajši dobavni rok – 15 točk,
– reference – 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 27. 5. 2003.
Univerza v Ljubljani,
Filozofska fakulteta

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. 120/2003 Ob-94759
1. Naročnik: Zdravstveni dom Novo me-

sto.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

Novo mesto, Kandijska c. 4, 8000 Novo
mesto, faks 07/332-21-16, e-mail: jelka.faj-
diga@zd-nm.si, tel. 07/391-67-03.

3. (a) Vrsta in količina blaga: zdravila
po seznamu - tretji odstavek 19. člena
ZJN-1.

(b) Kraj dobave: Novo mesto, Kandijska
c. 4, 8000 Novo mesto.

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 3 leta, raz-
deljena na 6 obdobij po 6 mesecev.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Zdravstveni dom
Novo mesto, Kandijska c. 4, tajništvo, Jel-
ka Fajdiga.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 2. 6. 2003
dalje vsak delavnik med 10. in 12. uro.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v vložišču med
10. in 12. uro.

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

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 1. 7. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: vložišče MG, 2 nadstropje, Kotni-
kova 5, 1000 Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čni garanciji za resnost ponudbe in za do-
bro izvedbo pogodbenih obveznosti bosta
zahtevani v ponudbeni fazi razpisa, če bodo
za to izpolnjeni zakonski pogoji. Naročnik
lahko v ponudbeni fazi ne glede na vre-
dnost pogodbe po lastni presoji zahteva tu-
di druga zavarovanja posla.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zako-
nom o izvrševanju proračuna za leto 2003
in 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02), Zakonom o
javnih financah (ZJF, Ur. l. RS, št. 79/99,
104/00, 79/01, 11/02, 30/02, 56/02),
Odredba o finančnem poslovanju proračun-
skih porabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99,
78/99); Pravilnik o postopkih za izvrševa-
nje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/00, 65/00, 97/00, 9/01).

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno prijavo,
mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da jim bo priznana spo-
sobnost na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mo-
ra natančno opredeliti odgovornost posa-
meznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne
glede na to pa prijavitelji odgovarjajo naroč-
niku neomejeno solidarno. Pravne osebe
naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovor-
ne za izvedbo predmetnega naročila.

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: naročnik bo izbral kandi-
date, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

2.3.1 Splošni pogoji
1. Pogoj: poslovanje v skladu z veljavni-

mi predpisi in navodili ponudnikom, ter pod-
pisano izjavo, da ponudba ne vsebuje laž-
nih ali zavajajočih podatkov ter netočnih ali
nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.

2. Pogoj: v preteklih petih letih pred ob-
javo tega javnega razpisa zoper vodstvene
delavce ni bila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nji-
hovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je po-
nudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila.

3. Pogoj: registracija ali vpis sodni regi-
ster, obratovalno dovoljenje za poslovne
prostore, kjer se bo izvajal servis in pripra-
va opreme in so predmet ponudbe;

4. Pogoj: izkazana zanesljivost pri poslo-
vanju: ni uveljavljenih jamstev ali izgubljenih
pravd, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja;
ni dosedanjih slabih izkušenj v zadnjih dveh
letih od objave razpisa z naročnikom pri po-

slovanju (večkratne neustrezne dobave, vsaj
3-krat izkazane nepravočasne dobave ali iz-
vedbe, izkazani večkrat prekoračeni odzivni
časi ali časi popravil (vsaj 15-krat glede na
zapise baze naročnika), izkazano večkratno
odpravljanje iste napake glede na pogodbe-
ne pogoje ali bistvene kršitve določb pogodb
z naročnikom); Ustrezna izjava ponudnika.

5. Pogoj: kakovost opravljanja razpisa-
nih storitev: en dokument, ki dokazuje ka-
kovost organizacije poslovanja ponudnika;

Upoštevajo se zgolj dokumenti, ki se na-
našajo na organizacijo poslovanja ponud-
nika (listine, ki se nanašajo na kakovost po-
slovanja ponudnika, kot so normativi in dru-
gi dokumenti, izdani od organizacij, ki pre-
sojajo kakovost poslovanja, ali interni akti,
iz katerih je razviden nadzor nad kakovostjo
poslovnih procesov (normativi, interni akti,
ki urejajo poslovanje znotraj organizacije),
lahko pa tudi zunanja recenzija ali primerja-
ve s področja poslovanja, objavljene v
ustreznih publikacijah), ne pa dokazi o ka-
kovosti produktov, dokazi o usposobljeno-
sti kadrov na tehničnem področju, dokazi o
kakovosti poslovanja principala, prodajne
reference principala in ponudnika ipd. Kot
dokazila štejejo tudi dokumenti o postopku
pridobivanja ISO certifikata, če ima ponud-
nik ustrezno pogodbo o zunanji presoji s
strani zunanjega ali notranjega pooblašče-
nega presojevalca/podeljevalca certifikata,
pri čemer mora biti iz vsebine pogodbe raz-
viden popis postopkov, ki so predmet pre-
soje. Pogodba o postopku notranje presoje
kakovosti šteje za dokument, ki dokazuje
kakovost organizacije poslovanja.

6. Pogoj: reference ponudnika na razpi-
sanem področju:

Ponudnik mora z ustrezno pogodbo za
katerokoli tehnologijo s področja prijave, na
katerega se prijavlja, izkazati, da je opravljal
razpisano dejavnost neprekinjeno vsaj 1 le-
to pred letom objave razpisa in v tekočem
letu za vsako področje od naslednjih:

A) Namizna računalniška oprema (ose-
bni računalniki, prenosni računalniki, tiskal-
niki in periferna oprema,…)

B) Strežniki, arhivske enote, diskovna
polja,..

C) Ostala aktivna mrežna oprema LAN in
WAN (Stikalna oprema, koncentratorji,
UPS-i,..)

2.3.2 Pogoji na finančnem področju
1. Pogoj: ni blokad žiro računa (v zadnjih

dveh letih od objave razpisa);
2. Pogoj: proti ponudniku ni uveden po-

stopek prisilne poravnave, stečajni ali likvi-
dacijski postopek ali ponudnik ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisil-
ne odločbe.

3. Pogoj: poravnani davki, prispevki in
druge obveznosti v skladu s predpisi.

4. Zadovoljiva stopnja finančne varnosti
in ustrezen poslovni izid iz dejavnosti:

Pogoj: doseganje letne realizacije v viši-
ni 300,000.000 SIT in kapital v višini
10,000.000 SIT.

5. Pogoj: odstotek realizacije ponudnika
z državno upravo je manjši od 50% celotne
realizacije.

2.3.3 Kapacitete in opremljenost
1. Pogoj: ponudnik ima ustrezne prosto-

re za opravljanje vseh razpisanih dejavnosti
na področju prijave. Za ustrezni prostor šte-

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT samo negoto-
vinsko na TR 01285-6030922997 s pripi-
som “Javni razpis za dobavo zdravil“. Kopi-
jo potrdila predložiti ob dvigu razpisne do-
kumentacije.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 19. 6. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zdravstveni dom Novo mesto,
Kandijska c. 4, tajništvo.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% od ocenjene vred-
nosti.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60
dni po prevzemu blaga posameznega na-
ročila.

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

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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 21. 7. 2003, 26. 7. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 5. 2003.

Zdravstveni dom Novo mesto

Št. 012-108/2003 Ob-95077
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za gospodarstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000

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

računalniške opreme.
(b) Kraj dobave: Kotnikova 5, Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: predvidena je oddaja po sklopih in
sicer: sklop 1: namizna računalniška opre-
ma, sklop 2: strežniki, arhivske enote, di-
skovna polja,. sklop 3: ostala aktivna mrež-
na oprema LAN in WAN (stikalna oprema,
koncentratorji, UPS-i,.).

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: avgust
2003–avgust 2006.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija (navodila in obrazci) je na voljo
na internet naslovu: http://www.gov.si/mg/
ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo.
Razpisna dokumentacija se lahko posredu-
je tudi po elektronski pošti, na osnovi za-
hteve podjetja na spodaj navedeni e-mail
naslov. Dodatne informacije so na voljo po
elektronski pošti: andrej.ogrizek@gov.si.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 49-51 / 30. 5. 2003 / Stran 2867

je prostor s potrebnimi dovoljenji za izvaja-
nje dejavnosti, ki je predmet razpisa.

2. Pogoj: za vsako področje prijave (toč-
ke A-C iz poglavja 2.3.1.7) mora ponudnik
izkazati razpoložljivo ustrezno prevozno sred-
stvo za dostop do lokacij ter prevoz opreme.

2.3.4 Usposobljenost, dohodki in izkuš-
nje kadrov

1. Pogoj: redno zaposleni kadri morajo imeti
ustrezno strokovno izobrazbo in funkcionalna
znanja za opremo, ki je predmet prijave. Ti
kadri štejejo za usposobljene po tem razpisu.
Kot ustrezna strokovna izobrazba šteje vsaj V.
stopnja izobrazbe tehnične smeri. Kot ustrezna
funkcionalna izobrazba šteje certifikat oziroma
šolanje proizvajalca/principala opreme tehno-
logije, ki jo prijavlja. Upoštevani bodo certifika-
ti, šolanja in tečaji, ki ne bodo starejši od dveh
let pred objavo razpisa. Upoštevani bodo le
certifikati, ki izkazujejo dejansko praktično šo-
lanje oziroma uspešno zaključeno izobraževa-
nje. Zgolj potrdila o udeležbi ne dokazujejo
pridobitve funkcionalnih znanj. Posamezni za-
posleni se glede na znanja, ki jih ima, lahko
upošteva na več področjih prijave.

Ponudnik mora imeti opravljene ustrez-
ne certifikate za posamezno področje – mi-
nimalne zahteve:

A) (sedem MCP, dva A+, dva MCSA in dva
certificirana serviserja s strani principala),

B) (sedem MCP, dva A+, dva MCSA,
dva certificirana serviserja s strani principa-
la, en MCSE in en MCDBA),

C) (tri MCP iz ustreznega področja, dva
A+, en MCSE in en certifikat s strani princi-
pala (pri.: CCNA));

2. Pogoj: Minimalno število zaposlenih,
glede na področja prijave (kadri, ki štejejo
za usposobljene po tem razpisu):

Pogoj: za vsako tehnologijo, ki jo po-
nudnik prijavi, mora imeti za področje A in
B vsaj 7 kadrov in za področje C vsaj 4
kadre;

Pogoj: če ponudnik ponuja opremo, ki
jo pred prodajo dograjuje (II), mora imeti za
vsako tehnologijo dodatna 2 kadra;

3. Pogoj: ponudnik mora imeti lasten
“Help desk“. Pod tem se smatra aplikacija
za prijavo in spremljanje napak, s katero
lahko naročnik sam sporoča napake in sle-
di o napredku odprave napake. Omogočen
mora biti vpogled v popis opreme in mož-
nost izpisa opreme v garanciji.

4. Pogoj: povprečna delovna doba na
strokovnem področju vsaj 1 leto. Računa
se povprečje za kader, ki po teh merilih
šteje za usposobljenega.

5. Pogoj: ponudnik mora imeti poobla-
ščeni servis principala.

2.3.5 Rezervni deli različnih tehnologij
ter zgodovina poslovanja na področju prijave

1. Pogoj: prodaja ponujene blagovne
znamke določene opreme pri ponudniku le-
ta 2002 glede na leto 2001 ni padla za več
kot 50%. Pogoj se nanaša na vrednost pro-
daje.

2. Pogoj: ponudnik izkazuje dostop do
rezervnih delov in nadomestne opreme na
način, ki omogoča servisiranje ali zamenjavo
opreme v standardnih rokih naročnika in ima
lastno skladišče nadomestnih delov in rezer-
vne opreme z minimalno zalogo nadome-
stnih delov v vrednosti vsaj 5,000.000 SIT.

3. Pogoj: za vsako ponujeno tehnologijo
mora biti sklenjena veljavna pisna pogodba,

ki zajema celotno podporo proizvajalca,
principala ali zastopnika tehnologije za pro-
dajo in servis opreme, vključno s pogoji
dobave, jamstvi, pomočjo, oskrbo z rezer-
vnimi deli, garancijskimi pogoji in prenosom.

II. Če ponudnik ponuja opremo, ki jo
pred prodajo dograjuje (po sistemu kit kom-
pleta ali podobno) in/ali jo kot tako prodaja
pod blagovnimi znamkami tujih proizvajal-
cev, mora (razen pogoja 2.3.5.3) izpolniti
še naslednje:

1. Pogoj: ponudnik tehnologije, ki pro-
daja opremo pod blagovnimi znamkami dru-
gih proizvajalcev, mora od teh proizvajalcev
prejeti in predložiti izjave, oziroma mora biti
to izrecno razvidno iz veljavne pisne pogod-
be (ustrezno označeno – podčrtano v prilo-
gi točke 17), v kateri:

– izrecno dovoljujejo ponudniku, da
prodaja opremo pod prijavljeno blagovno
znamko;

– zagotavljajo, da bo oprema enake kva-
litete kot tista, ki jo sami dobavljajo;

– potrjujejo, da bo oprema opravila ena-
ke teste kot tista, ki jo sami dobavljajo;

– izjavljajo, da bo oprema popolnoma
skladna z operacijskimi sistemi, za katere je
to deklarirano od proizvajalca;

2. Pogoj: ponudnik mora izkazati, da ima
urejena pogodbena razmerja za prodajo in
servis ponujene ali istovrstne tehnologije.

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne
dokumentacije, mora biti dostavljena na na-
slov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana v vložišče Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana najka-
sneje do 1. 7. 2003 do 10. ure) v zaprti
ovojnici pod oznako “Ne odpiraj – vloga na
razpis“, z navedbo naslova razpisa in številko
te objave razpisa na prednji ter polnim naslo-
vom pošiljatelja na zadnji strani. Nepravilno
označene vloge in vloge, ki ne bodo prispele
pravočasno, bodo vrnjene prosilcem. Odpi-
ranje prispelih vlog ni javno in bo 1. 7. 2003
ob 10.30. Ponudniki bodo o rezultatih razpi-
sa obveščeni v roku 14 dni od datuma odpi-
ranja vlog.

12. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
niki, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za po-
samezen sklop, bodo izbrani kot usposob-
ljeni dobavitelji za obdobje 3 let.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 413  Ob-95103
1. Naročnik: Dijaški dom Ptuj.
2. Naslov naročnika: Arbajterjeva 6,

2250 Ptuj.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-

beno blago v vrednosti 10 mio SIT.
(b) Kraj dobave: fco naročnik.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: prehrambeno blago je razdeljeno
na naslednje sklope: – meso in mesni iz-
delki – mleko in mlečni proizvodi – sveže

sadje in zelenjava – zamrznjeno sadje in
zelenjava – splošno prehrambeno blago.
Ponudnik se lahko prijavi na en ali več sklo-
pov, vendar bodo morali biti ponujeni vsi
artikli v sklopu.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposoblje-
nost bo priznana za dobo treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Zavod za tehnično izo-
braževanje, Langusova 21, Ljubljana, faks
01/2416-213, kontaktna oseba je Miro
Rovšek, tel. 01/2416-215.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-
lavnik od 9. do 12. ure, ali po običajni in
elektronski pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na T.R.R. Zavoda za tehnično izobra-
ževanje št.: 01261 – 6030716108, sklic na
št.: 50015-413.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: do 23. 6. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.

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

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: v razpisni dokumentaciji.

12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodbe se bodo sklepale za ob-
dobje 12 mesecev.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Dijaški dom Ptuj

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. 1 Ob-94690
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,

Generalni sekretariat.
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3. Datum izbire: 31. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: MS Windows XP Profesional Editi-
on+SP1 (30 kosov) in MS Windows XP
Profesional Edition+SP1 - medij (1 kos),
Gregorčičeva 20, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ustreznost ponudbe, najni-
žja ponudbena vrednost, v primeru enakih
najnižjih cen pa najvišja vrednost osnovne-
ga kapitala.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gambit Trade d.o.o,
Savska 3 a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,591.477,20
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,596.240 SIT z DDV, 1,591.477,20
SIT z DDV,

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
490-39/2003 z dne 10. 3. 2003.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003.

Vlada Republike Slovenije,
Generalni sekretariat

Št. 2 Ob-94692
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,

Urad predsednika vlade.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva

20, 1000 Ljubljana, gp.gs@gov.si, tel.
01/478-10-00, faks 01/478-15-10.

3. Datum izbire: 31. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: MS Windows XP Profesional
Edition+SP1 (25 kosov) in MS Windows
XP Profesional Edition+SP1 - medij (1
kos); Gregorčičeva 20, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ustreznost ponudbe, najnižja
ponudbena vrednost, v primeru enakih
najnižjih cen pa najvišja vrednost osnovnega
kapitala.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gambit Trade d.o.o,
Savska 3 a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,328.083,20
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,330.200 SIT z DDV, 1,328.083,20
SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
490-39/2003 z dne 10. 3. 2003.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003.

Vlada Republike Slovenije,
Urad predsednika vlade

Št. 1 Ob-94693
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,

Urad predsednika vlade.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 20,

1000 Ljubljana, gp.gs@gov.si, tel.
01/478-10-00, faks 01/478-15-10.

3. Datum izbire: 31. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

osebni računalniki (5 kosov), LCD zasloni
(16 kosov), namizni laserski tiskalnik (2
kosa), mrežni barvni laserski tiskalnik (1
kos); Gregorčičeva 20, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merili za dodelitev naročila
sta bili ustreznost ponudbe in najnižja
ponudbena vrednost. Tablični prenosni
računalnik ni bil izbran, ker nismo prejeli
dveh samostojnih pravilnih ponudb.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

– 1. osebni računalniki: SRC.SI d.o..o,
Tržaška cesta 116, p.p. 2988, 1001
Ljubljana, (1.341.168 SIT, 1,374.205 SIT)

– 2. LCD zasloni: Unistar LC d.o.o.
Ljubljana, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana
(1,647.360 SIT, 2,302.300,80 SIT),

– 3. namizna laserska tiskalnika
(186.103,04 SIT, 236.893,20 SIT) in
mrežni barvni laserski tiskalnik (448.184,94
SIT, 735.634,56 SIT): Hermes Plus,
računalniški in merilni sistemi, Šlandrova 2,
1231 Ljubljana - Črnuče (pogodbena
vrednost: 634.287,98 SIT).

7. Pogodbena vrednost: najnižja po-
nudbena vrednost, ki je navedena v 6. točki;
ponudbene vrednosti vključujejo DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: navedene v točki 6.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
18 št. 490-35/2003 z dne 21. 2. 2003.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003.

Vlada Republike Slovenije, Urad
predsednika vlade

Št. 22/03 Ob-94694
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava razdelilne omare 3BFA.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: postopek s pogajanji brez
predhone objave - 2. točka prvega odstav-
ka 20. člena ZJN.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Bartec-Varnost d.o.o.,
Cesta 9. avgusta 59, 1410 Zagorje ob Savi.

7. Pogodbena vrednost: 12,016.935,70
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /

2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 20,
1000 Ljubljana, gp.gs@gov.si, tel.
01/478-10-00, faks 01/478-15-10.

3. Datum izbire: 31. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: osebni računalniki (35 kosov), LCD
zasloni (10 kosov), prenosni računalniki
(3 kosi), tiskalniški strežnik HP JD (3
kosi), optični čitalec (1 kos), namizni la-
serski tiskalnik s skenerjem (1 kos), na-
mizni laserski tiskalnik (5 kosov), na-
mizni HP DJ tiskalnik (2 kosa); Gregor-
čičeva 20, Ljubljana .

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merili za dodelitev naročila
sta bili ustreznost ponudbe in najnižja po-
nudbena vrednost. Tiskalnik za izpis foto-
grafij ni bil izbran, ker nismo prejeli dveh
samostojnih pravilnih ponudb; Dunord kar-
tica pa ni bila izbrana, ker ni bilo merila za
razločevanje ponudb.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– 1. osebni računalniki: SRC.SI d.o.o,
Tržaška cesta 116, p.p. 2988, 1001 Ljub-
ljana, (8,743.596 SIT, 9.198.791,90 SIT),

– 2. LCD zasloni (1,029.600 SIT,
1,438.938 SIT), prenosni računalniki
(1.408.605,12 SIT, 1,527.588 SIT), tiskal-
niški strežniki (119.310,75 SIT, 243.253,47
SIT) in optični čitalec (22.298,16 SIT,
50.124,03 SIT): Unistar LC d.o.o. Ljublja-
na, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana (pogod-
bena vrednost: 2,579.814,03 SIT),

– 3. tiskalnik s skenerjem: Marand
d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljub-
ljana (80.714,88 SIT, 171.299,27 SIT),

– 4. namizni laserski tiskalniki
(465.257,60 SIT, 592.233 SIT) in Ink Jet
tiskalnika (512.936,88 SIT - vrednost po-
trošnega materiala skupaj s tiskalnikom za
tiskalnik HP DJ 3000, katerega vrednost je
256.468,44 SIT, je 706.616,2 SIT; vre-
dnost potrošnega materiala skupaj s tiskal-
nikom HP DJ 6122C, katerega vrednost je
46.870,4 SIT, je 920.369,60 SIT): Her-
mes Plus, računalniški in merilni sistemi,
Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Črnuče (po-
godbena vrednost: 978.194,48 SIT).

7. Pogodbena vrednost: najnižja ponud-
bena vrednost, ki je navedena v točki 6;
ponudbene vrednosti vključujejo DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: navedene v 6 točki.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
18, št. 490-35/2003 z dne 21. 2. 2003.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003.

Vlada Republike Slovenije,
Generalni sekretariat

Št. 2 Ob-94691
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,

Generalni sekretariat.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 20,

1000 Ljubljana, gp.gs@gov.si, tel. 01/478
-10-00, faks 01/478-15-10.
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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: 20. 5. 2003.

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.

Št. 39 Ob-94695
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: 9. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

postavitev varnega sistemskega prostora
za naprave informacijske in komunikacij-
ske tehnologije z vso podporno tehnično
infrastrukturo – varni sistemski prostor za
poštni-logistični center v Mariboru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbira ni bila opravljena
- samo ena pravilna ponudba.

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 pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: -.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 21. 5. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 41 Ob-94696
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel 02/449-02-305, telefaks
02/449-23-79.

3. Datum izbire: 9. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: postavitev varnega sistemskega
prostora za naprave informacijske in
komunikacijske tehnologije z vso
podporno tehnično infrastrukturo – varni
sistemski prostor v informacijskem
centru Sektorja za informatiko, Slomškov
trg 10 v Mariboru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbira ni bila opravljena
- samo ena pravilna ponudba.

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: 21. 5. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Št. 17123-03-403-21p/2002 Ob-94698
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: 20. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet celotnega javnega naročila je
dobava živil, raznih gospodinjskih arti-
klov in drugega potrošnega blaga za De-
beli rtič, ki obsega štiri sklope, in sicer:

– sklop 1 – sveže sadje in zelenjava,
– sklop 2 – sadni sokovi in sirupi,
– sklop 6 – žgane pijače,
– slop 12 – razni gospodinjski artikli in

drugo potrošno blago.
Kraj dobave: Skupne službe, Odsek za

počitniško dejavnost Debeli rtič, Jadranska
79, Ankaran.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je k sodelovanju v
postopku s pogajanji brez predhodne obja-
ve (na podlagi mnenja Urada za javna naro-
čila in v skladu z 20. členom ZJN-1) za štiri
sklope pozval štiri kandidate. Na poziv so
se odzvali trije kandidati, ki so predložili pra-
vočasne in pravilne ponudbe. Pogajanja so
potekala po merilih, v skladu z dokumenta-
cijo predmetnega javnega naročila. Naroč-
nik je oddal naročilo kandidatom iz 6. točke
te objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– za sklop 1: KZ Agraria Koper z.o.o.,
Ul. 15. maja 17, 6000 Koper,

– za sklop 2: Nektar d.o.o., Brnčičeva
ulica 3, 1231 Ljubljana-Črnuče,

– za sklop 6: javno naročilo ni uspelo,
– za sklop 12: Mavrica d.d., Resljeva

cesta 1, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
Pogodbena vrednost za sklop 1 je

2,918.324,50 SIT z vključenim DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 2 je

1,107.177,43 SIT z vključenim DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 12 je

5,754.056,40 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: /
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: pozivi k sodelovanju v postopku oddaje
javnega naročila s pogajanji brez predhodne
objave so bili poslani dne 4. 10. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-94699
1. Naročnik: Osnovna šola bratov Po-

lančičev Maribor.
2. Naslov naročnika: Prešernova ulica

19, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 5. 5. 2003.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-
bave:

A) prehrambeno blago in živila po
skupinah:

1. južno sadje in zelenjava (okvirna vre-
dnost 1,820.000 SIT),

2. mleko in mlečni izdelki (okvirna vre-
dnost 2,700.000 SIT),

3. moka in testenine (okvirna vrednost
1,400.000 SIT),

4. olje (belo, bučno, olivno), (okvirna vre-
dnost 620.000 SIT),

5. pekovski izdelki (okvirna vrednost
5,540.000 SIT),

6. piščančje in puranje meso (okvirna
vrednost 1,980.000 SIT),

7. ribe in morski sadeži (okvirna vrednost
960.000 SIT),

8. sadje, zelenjava in jajca (okvirna vre-
dnost 1,120.000 SIT),

9. sladkor, riž, sol, juhe, začimbe, kom-
pot, čaj, marmelade (okvirna vrednost
3,700.000 SIT),

10. sladoled (okvirna vrednost 820.000
SIT),

11. sokovi in sirupi (okvirna vrednost
1,800.000 SIT),

12. svinjsko meso in mesni izdelki (okvir-
na vrednost 5,600.000 SIT),

13. zelenjava - zamrznjena (okvirna vre-
dnost 1,600.000 SIT);

B) sukcesivna dobava ekstra lahke-
ga kurilnega olja: (okvirna vrednost
5,994.000 SIT).

4. Kraj dobave: Prešernova ulica 19,
Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena 80%, plačilni
rok 20%. Izbrani ponudniki iz posameznih
skupin so dosegli najvišjo oceno glede na
ponujeno ceno in plačilni rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

A) prehrambeno blago in živila po skupi-
nah:

1. južno sadje in zelenjava – Pitus d.o.o.,
Zgornja Kungota,

2. mleko in mlečni izdelki – Ljubljanske
mlekarne d.d., Ljubljana,

3. moka in testenine – Žito d.d., Ljub-
ljana,

4. olje (belo, bučno, olivno) – Era Petlja
d.o.o., Ptuj,

5. pekovski izdelki – Pekarna Postojna
d.o.o., Pekarna Kruhek, Ptuj, – Kruh-peci-
vo d.d., Maribor,

6. piščančje in puranje meso – Mesar-
stvo Igor Bračič s.p., Maribor,

7. ribe in morski sadeži – Mariva d.o.o.,
Portorož,

8. sadje, zelenjava in jajca – Pitus d.o.o.,
Zgornja Kungota,

9. sladkor, riž, sol, juhe, začimbe, kom-
pot, čaj, marmelade – Era Petlja d.o.o., Ptuj,

10. sladoled – Ljubljanske mlekarne
d.d., Ljubljana,

11. sokovi in sirupi – Era Petlja d.o.o.,
Ptuj,

12. svinjsko meso in mesni izdelki – Me-
sarstvo NIKL Kristijan s.p., Maribor,

13. zelenjava zamrznjena – Ledo d.o.o.,
Ljubljana;

B) sukcesivna dobava ekstra lahkega ku-
rilnega olja – Petrol d.d., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: (po skupinah):
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A) prehrambeno blago in živila:
1. 1,329,906,20 SIT;
2. 1,729.167,20 SIT;
3. 1,040.526,00 SIT;
4. 343.880,80 SIT;
5. 2,691.428,40 SIT, 3,026.600 SIT;
6. 1,525.659,00 SIT;
7. 488.800,00 SIT;
8. 1,050.388,50 SIT;
9. 2,355.713,14 SIT;
10. 420.516,00 SIT;
11. 907.613,40 SIT;
12. 3,826.252,50 SIT;
13. 1,163.609,60 SIT;
B) ekstra lahko kurilno olje: 5,782.020

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

izdal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 30.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: (po skupinah):
Sklop A:
1. skupina: 1,528.568 SIT, 1,329.906,20

SIT;
2. skupina: 1,982.421,50 SIT,

1,729.167,20 SIT;
3. skupina: 1,090.819,70 SIT, 1,040.526

SIT;
4. skupina: 343.880,80 SIT, 343.880,80

SIT;
5. skupina: 3,489.980 SIT, 2,691.428,40

SIT;
6. skupina: 1,729.018 SIT, 1,525.659

SIT;
7. skupina: 699.550 SIT, 488.800 SIT;
8. skupina: 1,376.800 SIT, 1,050.388,50

SIT;
9. skupina: 2,374.751,97 SIT,

868.476,04 SIT (delno);
10. skupina: 485.432 SIT, 414.000 SIT
11. skupina: 1,117.595,79 SIT,

907.613,40 SIT;
12. skupina: 4,016.295 SIT, 97.563,20

SIT (delno);
13. skupina: 1,563.460 SIT,

1,163.609,60 SIT;
Sklop B: 6,040.800 SIT, 5,782.020 SIT.
11.Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 21. 5. 2003.
Osnovna šola bratov
Polančičev Maribor

Št. 30254-1113/03-17 Ob-94726
1. Naročnik: Agencija za zavarovalni

nadzor.
2. Naslov naročnika: Trg Republike 3,

Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 5 računalnikov, 2 zmogljivejša raču-
nalnika, 7 zaslonov, 3 prenosni osebni
računalniki, laserski tiskalnik, prikazo-
valnik za projekcije s pripadajočo pro-
gramsko opremo, programska oprema,
inštalacija in konfiguracija. Kraj dobave:
Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izveden je bil postopek s
pogajanji brez predhodne objave s ponud-

nikom, ki je na podlagi javne objave edini
predložil pravilno ponudbo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ITS Intertrade sistemi
d.o.o., Leskoškova 6, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,977.956 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je izvedel postopek s po-
gajanji brez predhodne objave na podlagi
2. točke prvega odstavka 20. člena ZJN-1,
po predhodno pridobljenem pozitivnem
mnenju Urada za javna naročila RS.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 21 z dne 28. 2.
2003, Ob-89107.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 5. 2003.

Agencija za zavarovalni nadzor

Št. 400-06-1/2002 Ob-94751
1. Naročnik: Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000

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

3. Datum izbire: naročnik ni izbral do-
bavitelja.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
računalniški potrošni material in pribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
Naročnik ni izbral dobavitelja, ker nobena
od prejetih ponudb ni izpolnjevala pogojev,
postavljenih v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje 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: 20. 5. 2003.
Agencija RS za okolje

Ob-94830
1. Naročnik: Dom starejših občanov Čr-

nomelj.
2. Naslov naročnika: Ul. 21. oktobra

19c, 8340 Črnomelj.
3. Datum izbire: 18. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava prehrambenega
blaga po skupinah:

– sveže meso,
– mesni izdelki,
– perutnina in perutninski izdelki,
– ribe,
– mleko in mlečni izdelki,
– kruh in peciva,
– sveže in suho sadje,
– sveža zelenjava,

– konzervirano sadje,
– konzervirana zelenjava,
– zamrznjena zelenjava,
– testenine,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– jajca,
– paštete,
– splošno prehrambeno blago 1,
– splošno prehrambeno blago 2,
– pijače.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– sveže meso: 1 ponudba, zato ni bilo

mogoče izbrati najugodnejše,
– mesni izdelki: KZ Krka z.o.o, Šentjer-

nejska cesta 6, Novo mesto,
– perutnina in perutninski izdelki: Pivka

perutninarstvo d.d., Neverke 30, Pivka,
– ribe: Predelava sadja in vrtnin: Krnc

d.o.o., Mestne njive 14, Novo mesto,
– mleko in mlečni izdelki: 1 ponudba,

zato ni bilo mogoče izbrati najugodnejše,
– kruh in peciva: 1 ponudba, zato ni bilo

mogoče izbrati najugodnejše,
– sveže in suho sadje: Krnc d.o.o., Me-

stne njive 14, Novo mesto,
– sveža zelenjava: Krnc d.o.o., Mestne

njive 14, Novo mesto,
– konzervirano sadje: KZ Krka z.o.o,

Šentjernejska cesta 6,Novo mesto,
– konzervirana zelenjava: Krnc d.o.o.,

Mestne njive 14, Novo mesto,
– zamrznjena zelenjava: Krnc d.o.o.,

Mestne njive 14, Novo mesto,
– testenine: Pekarna Pečjak d.o.o., Do-

lenjska cesta 442, Škofljica,
– zamrznjeni izdelki iz testa: Pekarna Pe-

čjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škofljica,
– jajca: Jata Emona d.d., Agrokombinat-

ska 84, Ljubljana,
– paštete: Osem d.o.o., Sp. Slivnica

107, Grosuplje,
– splošno prehrambeno blago 1: 0 po-

nudb, zato ni bilo mogoče izbrati najugo-
dnejše,

– splošno prehrambeno blago 2: 1 po-
nudba, zato ni bilo mogoče izbrati najugo-
dnejše,

– pijače: 1 ponudba, zato ni bilo mogo-
če izbrati najugodnejše.

7. Pogodbena vrednost: vrednosti z DDV
– mesni izdelki: 1,575.030 SIT,
– perutnina in perutninski izdelki:

1,735.708 SIT,
– ribe: 310.350 SIT,
– sveže in suho sadje: 721.308 SIT,
– sveža zelenjava: 757.901 SIT,
– konzervirano sadje: 445.834 SIT,
– konzervirana zelenjava: 447.483 SIT,
– zamrznjena zelenjava: 165.760 SIT,
– testenine: 118.417 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa: 611.839 SIT,
– jajca: 103.000 SIT,
– paštete:859.500 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednosti z DDV;
– mesni izdelki: 1,656.015 / 1,575.030

SIT,
– perutnina in perutninski izdelki:

2,113.567 / 1,735.708 SIT,
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– ribe: 321.679 / 310.350 SIT,
– sveže in suho sadje: 920.550 /

721.308 SIT,
– sveža zelenjava: 1,050.367 / 757.901

SIT,
– konzervirano sadje: 672.459 /

445.834 SIT,
– konzervirana zelenjava: 624.570 /

447.483 SIT,
– zamrznjena zelenjava: 170.450 /

165.760 SIT,
– testenine: 144.800 / 118.417 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa: 742.690 /

611.839 SIT,
– jajca: 120.000 / 103.000 SIT,
– paštete: 869.390 / 859.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
56 z dne 6. 7. 2001, Ob-51684.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2003.

Dom starejših občanov Črnomelj

Št. 125-0/2003 Ob-94861
1. Naročnik: Javni zavod za požarno, re-

ševalno in tehnično službo Celje.
2. Naslov naročnika: Dečkova 36,

3000 Celje.
3. Datum izbire: 9. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: specialno gasilsko vozilo
GVC-S-CO2, 1 kos, na naslovu naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša po-
nudba; najugodnejša ponudba po merilih.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mi Star II d.o.o., Tbili-
sijska 85, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
90,346.869,67 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 91,042.860,67 SIT; 90,346.869,67 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: 23. 5. 2003.
Javni zavod za požarno, reševalno

in tehnično službo Celje

Št. 462-02/17-2003 Ob-94981
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Carinska uprava Repu-
blike Slovenije.

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

3. Datum izbire: 13. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– 14 kom. limuzina manjšega razre-

da s 5 vrati,
– 4 kom. limuzina srednjega razreda

s 5 vrati,
– 1 kom. vozilo za prevoz potnikov in

tovora,

– 6 kom. vozilo s 4 kolesnim pogo-
nom,

– 2 kom. kombi za prevoz potnikov z
8+1 sedeži,

– 3 kom. vozilo za prevoz potnikov in
tovora, prirejeno za prevoz psa.

Dobava vozil se bo vršila po carinskih
uradih.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. ponudbena cena (do 150 točk)
Pri preračunu posamezne ponudbene

cene v točke, se uporabi naslednji obra-
zec:

minimalna cena x 150
Cena v točkah = ----------------------------------------------------------------------------

obravnavana oziroma ponujena cena

Pri določitvi minimalne ponudbene ce-
ne, se upoštevajo samo ponudbe, ki niso
bile izločene po pogojih, ki jih mora izpol-
njevati naročnik.

2. merila, ki se nanašajo na ponudnika
(do 60 točk)

a) reference ponudnika do 30 točk
– za vsak posel od 10,000.000 SIT do

20,000.000 SIT 0,25 točke x št. naročil,
– za vsak posel od 20,000.001 SIT do

40,000.000 SIT 0,50 točke x št. naročil,
– za vsak posel od 40,000.001 SIT do

60,000.000 SIT 1 točka x št. naročil,
– za vsak posel od 60,000.001 SIT do

80,000.000 SIT 2 točki x št. naročil,
– za vsak posel od 80,000.001 SIT in

več 5 točk x št. naročil.
Ponudnik navede reference za vsak mo-

del, ki ga je ponudil za posamezen sklop,
posebej – tako se reference točkujejo za
vsak sklop posebej.

b) seznam pooblaščenih servisov za po-
nujeno znamko vozil v Sloveniji do 24 točk

Ponudnik za prve tri navedene poobla-
ščene servise, ki so lokacijsko najbližje po-
samezni lokaciji carinskega urada oziroma
izpostave (ca. 20 km cestne razdalje), prej-
me po 0,8 točke.

c) če ima ponudnik pridobljen certifikat
za sistem kakovosti po priznanih mednaro-
dnih standardih (npr. ISO) za dejavnost, ki
je tudi predmet tega javnega razpisa 6 točk.

3. splošna garancijska doba (do 16
točk).

Če ponudnik ponudi daljši splošni ga-
rancijski rok od zahtevanega (brez omejitve
kilometrov!!!), se vrednoti po 8 točk za vsa-
ko leto daljši garancijski rok od zahtevane-
ga, vendar največ za 2 leti.

4. dobavni rok (do 4 točke)
– za dobavni rok do 15 dni ponudnik

prejme 4 točke,
– za dobavni rok od 16 – 30 dni ponud-

nik prejme 2 točki,
– za dobavni rok od 31 – 45 dni ponud-

nik prejme 1 točko,
– za dobavni rok nad 45 dni ponudnik

prejme 0 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Renault Slovenija
d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– 14 kom. limuzina manjšega razreda s

5 vrati – 28,560.000 SIT,
– 4 kom. limuzina srednjega razreda s 5

vrati – 11,040.000 SIT,
– 1 kom. vozilo za prevoz potnikov in

tovora – 2,490.000 SIT,

– 6 kom. vozilo s 4 kolesnim pogonom
– 19,800.000 SIT,

– 2 kom. kombi za prevoz potnikov z
8+1 sedeži – 9,360.000 SIT,

– 3 kom. vozilo za prevoz potnikov in
tovora, prirejeno za prevoz psa –
9,270.000 SIT,

– skupna pogodbena vrednost znaša
80,520.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– limuzina manjšega razreda s 5 vrati –

2,783.710,80 SIT, 2,040.000 SIT,
– limuzina srednjega razreda s 5 vrati –

3,825.236,40 SIT, 2,760.000 SIT,
– vozilo za prevoz potnikov in tovora –

3,383.935,20 SIT, 2,418.400,32 SIT,
– vozilo s 4 kolesnim pogonom –

3,965.112 SIT, 3,300.000 SIT,
– kombi za prevoz potnikov z 8+1 sede-

ži – 4,980.000 SIT, 4,324.720,32 SIT,
– vozilo za prevoz potnikov in tovora, pri-

rejeno za prevoz psa – 3,210.000 SIT,
2,591.130 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: 26. 5. 2003.

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike
Slovenije

Ob-95012
1. Naročnik: Vrtec Anice Černejeve,

Celje.
2. Naslov naročnika: Kajuhova 5,

3000 Celje, tel. 03/42-86-450, faks
03/42-86-459.

3. Datum izbire: 16. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano:
7. sveža zelenjava, suhe stročnice in na-

ravno kisana zelenjava,
8. sveže in suho sadje;
za obdobje od 1. 6. 2003 do 31. 7.

2003.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponud-
benega predračuna za posamezno skupino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skupina 7: ERA, d.d. Velenje, Prešer-
nova 10, 3320 Velenje,

– skupina 8: ERA, d.d. Velenje, Prešer-
nova 10, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina 7: 2,030.975,25 SIT,
– skupina 8: 2,956.191 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 7: 3,
– skupina 8: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina 7: 2,983.497,10 SIT;

2,030.975,25 SIT,
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– skupina 8: 3,248.273 SIT; 2,956.191
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
84 z dne 26. 10. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Vrtec Anice Černejeve Celje

Št. 404-08-37/2003-11 Ob-95013
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 3. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. sklop: kombinezon pilotski 300 ko-

sov, kombinezon tehničnega osebja let.
enot 400 kosov, kapa s senčnikom črna
250 kosov,

2. sklop: jopič pilotski 290 kosov, ro-
kavice pilotske 400 kosov,

3. sklop: jopič usnjen 100 kosov,
4. sklop: bunda zimska 150 kosov,
5. sklop: perilo težko gorljivo 520 ko-

sov.
Centralno skladišče MORS, Miheličeva

ulica b.št., Ljubljana – Šentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena – 50 točk, vzorec – 40
točk, rok dobave – 10 točk. Naročnik je za
posamezni sklop izbral dobavitelja, ki je do-
segel največje št. točk, kot vsoto obeh meril.

Za 1. in 2. sklop naročnik ni oddal naro-
čila, ker je pridobil samo eno pravilno po-
nudbo. Za 3. in 4. sklop naročnik ni prido-
bil nobene pravilne ponudbe, zato naročila
ni oddal.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mavisa d.o.o., VII. Uli-
ca-del 31, 1235 Radomlje, za 5. sklop.

7. Pogodbena vrednost: za 5. sklop:
15,281.760 SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: za 5. sklop: 20,691.840 SIT,
15,278.640 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: 22. 5. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Št. 4-03 Ob-95074
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 7. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sklop 1: postavitev mreže Ethernet;
sklop 2: podatkovna baza – 1 kos; sklop
3: strežnik – 1 kos, Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna vrednost
predračuna za posamezen sklop.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop 1 in 2: org. Tend,
d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 37, 2000
Maribor; sklop 3: Lancom, d.o.o., Tržaška
cesta 63, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: sklop 1:
76,414.730,03 SIT; sklop 2: 11,058.101,95
SIT; sklop 3: 7,285.054,25 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: sklop 1: 78,603.283,20 SIT;
76,414.730,03 SIT; sklop 2: 12,942.318
SIT; 11,058.101,95 SIT; sklop 3:
9,464.814,51 SIT; 7,285.054,25 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

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

Obvestilo

Št. 03/2003 Ob-94841
Naročnik Vodovod - kanalizacija, javno

podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje, na javni
razpis po odprtem postopku “Obnove ce-
vovodov kanalizacijskega in vodovodnega
omrežja po metodah brez izkopov“, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 35 z dne
11. 4. 2003, ni pridobil dve samostojno pra-
vilni ponudbi od dveh različnih, kapitalsko
in upravljalsko nepovezanih ponudnikov, za-
to v skladu s 76. členom ZJN-1 ni mogel
sprejeti sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika in je sprejel sklep o zaključku po-
stopka.

Vodovod - kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o., Celje

Št. 39 Ob-94697
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel 02/449-02-305, telefaks
02/449 23-79.

3. Datum izbire: 15. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev prostorov za
pošto 2285 Sveti Tomaž (gradbena,
obrtniška in instalacijska dela).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Sortima d.o.o., Koroška
cesta 118, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 17,996.687,50
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,586.712,50 SIT, 17,996.687,50
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: 21. 5. 2003.

Pošta Slovenije,d.o.o., Maribor

Št. 351-72/2003 Ob-94798
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,

Ajdovščina, tel. 05/365-91-10, faks
05/365-91-33, e-mail: obcina@ajdovscina.si.

3. Datum izbire: 16. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obrtniška dela in zuna-
nja ureditev na telovadnici OŠ Col.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, reference
na enakih ali podobnih objektih, finančno
stanje ponudnika, tehnična opremljenost.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska
cesta 3, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost: 102,733.413
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 119,783.699,58 SIT, 102,733.413 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročilo je bilo oddano po sistemu
“ključ v roke“.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2003.

Občina Ajdovščina

Ob-94863
1. Naročnik: Komunala Novo mesto d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, te-
lefaks 07/39-32-505.

3. Datum izbire: 7. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija vodovo-
da Žabja vas, rekonstrukcija kanalizaci-
je in razširitev mestne plinske mreže.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gratel d.o.o., PE Kranj,
Planina 3, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost:
107,263.999,20 SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 155,079.891,30 SIT z DDV in
107,263.999 SIT z DDV.
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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: 26. 5. 2003.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Ob-94864
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, te-
lefaks 07/39-32-505.

3. Datum izbire: 14. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja vodovoda Ma-
harovec–Brezovica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Grans – Alojz Novak s.p.,
Ratež 38A, 8321 Brusnice.

7. Pogodbena vrednost: 42,996.543,60
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 50,373.899,82 SIT z DDV in
42,996.543,60 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Ob-94865
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, te-
lefaks 07/39-32-505.

3. Datum izbire: 11. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacije Lo-
ke, Sela in Hrušovec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Grans – Alojz Novak s.p.,
Ratež 38A, 8321 Brusnice.

7. Pogodbena vrednost: 18,986.221,25
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,339.763,51 SIT z DDV in
18,986.221,25 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Ob-94866
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, te-
lefaks 07/39-32-505.

3. Datum izbire: 31. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacije v
Družinski vasi.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Grans – Alojz Novak s.p.,
Ratež 38A, 8321 Brusnice.

7. Pogodbena vrednost: 22,402.624,98
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,882.021,48 z DDV in 22,402.624,98
SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 39 z dne 6. 5. 2002, Ob-68513.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Ob-94867
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, te-
lefaks 07/39-32-505.

3. Datum izbire: 11. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izgradnja kanalizacijskega
sistema za odvod odpadnih voda na ob-
močju Dolenjih Kamenc v Novem mestu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Vidic Stanislav s.p., Čr-
mošnjice 53A, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 18,986.221,25
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,339.763,51 SIT z DDV in
18,986.221,25 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Ob-94868
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, te-
lefaks 07/39-32-505.

3. Datum izbire: 11. 4. 2003.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije v
KS Dolž, naselje Dolž in Vrhe.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Malkom d.o.o., Košeni-
ce 86, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 39,119.377,23
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 53,204.856,10 SIT z DDV in
39,119.377,23 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 39 z dne 6. 5. 2002, Ob-68513.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 44/1643/2003 Ob-94900
1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 25. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: za gradbena in obrtni-
ška z ozemljitvami za objekt RTP
400/110 kV Divača – (popravek objave
obvestila št. Ob-92110 v Ur. l. RS, št. 37 z
dne 18. 4. 2003).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
(80%), plačilni pogoji (5%), ocena kvalitete
ponudnika (15%).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GIZ Gradis, Šmartinska
134a, 1122 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 153,963.134,02
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 206,280.663,47 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: Ur. l. RS, št. 34 z dne 6. 5. 2002,
Ob-68451.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 5. 2003.

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

Št. 400-07-10/2003 Ob-94965
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS

za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: postopek zaključen.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: očiščevalna dela na le-
vem razbremenilniku Rižane–Ara.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena
razpisanih del.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po-
stopek zaključen; ponudbi obeh ponudnikov
nepravilni.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Agencija RS za okolje

Št. 400-04-1/2003 Ob-94977
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za oko-

lje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS

za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja potresnih opa-
zovalnic Vojsko, Gorjuše, Zalesnik, Bo-
janci, Knežji dol in Kog (gradbena in
elektro dela).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edino merilo je najnižja po-
nudbena cena razpisanih del; izbrani po-
nudnik je v postopku ocenjevanja dosegel
višje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: HIS, podjetje za uvoz-iz-
voz,gradbeništvo in trgovino, d.o.o., Vodo-
vodna 97, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 48,348.104
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 60,000.000 SIT z DDV;
48,348.104 SIT z DDV.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Agencija RS za okolje

Št. 400-01-17/2002 Ob-94979
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS

za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 11. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev Višnjice v nase-
lju Zgornja Draga.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena razpisanih
del, referenčna dela ponudnika za obdobje
zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v postop-
ku ocenjevanja dosegel višje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Hidrotehnik, Vodnogo-
spodarsko podjetje, d.d., Slovenčeva 97,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 29,972.191,20
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 29,972.191,20 SIT z DDV;
28,969.987,20 SIT z DDV.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Agencija RS za okolje

Ob-95001
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: 9. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: zalivanje rež in razpok
na območju avtocest.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Possehl d.o.o., Počehov-
ska ul. 25, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 32,742.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,027.200 SIT in 32,742.000 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: 26. 5. 2003.
Družba za avtoceste v

Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Ob-95022
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine

Postojna, javni sklad.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,

6230 Postojna, faks 05/728-07-31; tel.
05/728-07-85; e-pošta: ssklad@postojna.si.

3. Datum izbire: 5. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: prenova, dozidava, nadzida-
va in soinvestitorstvo stanovanjskega ob-
jekta Gregorčičev drevored 12 v Postojni.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena izvedbe, delež soinve-
stitorstva, ostale ugodnosti.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Dolenjgrad, d.o.o., Ta-
borska c. 32a, 1290 Grosuplje.

7. Pogodbena vrednost: 113,991.968,10
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 23,332.787,70 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 128,800.648,40 SIT, 113,991.968,10
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: 26. 5. 2003.

Stanovanjski sklad občine Postojna,
javni sklad

Št. 400-01-2/2003 Ob-95030
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS

za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: datum sklenitve pogod-

be 12. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: zapornica na Ambrože-
vem trgu - zamenjava Gallovih verig in
ureditev ribje steze.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena razpisanih
del, dodatna garancijska doba, ISO certifi-
kat 9001. Po vnaprej določenem merilu je v
postopku ocenjevanja izbrani ponudnik do-
segel najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Montavar d.o.o., Cesta
ob ribniku 41, 2204 Miklavž.

7. Pogodbena vrednost: 21,567.962,40
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,110.000 SIT z DDV, 21,567.962,40
SIT z DDV.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Agencija RS za okolje

Št. 3531-17/2002 Ob-95068
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire: 22. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: zemeljska in gradbena
dela za izvedbo in zaščito gradbene ja-
me (jet – grouting sistem) za gradnjo
nove pediatrične klinike v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena, ki jo
je ponudil izbrani ponudnik.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GIZ Gradis, Ljubljana,
Šmartinska 134a, 1122 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
150,972.808,58 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
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– GPG Ljubljana: 226,608.705,50 SIT,
– GIZ Gradis, Ljubljana: 150,972.808,58

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: Ur. l. RS, št. 91 z dne 16. 12. 2001,
Ob-58732.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2003.

Ministrstvo za zdravje

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 30/03 Ob-94700
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava izo-

lacije vršnega grelnika GO 2/2 TP2 (1
A, zap. št. 1).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena s plačilni-
mi pogoji do 100 točk; naročilo ja bilo od-
dano kandidatu, ki je prejel največje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: AB Alojz Bertalanič s.p.,
Tržaška cesta 9, 1370 Logatec.

7. Pogodbena vrednost: 2,309.990
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,639.772 SIT in 2,309.990 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
103 z dne 29. 11. 2002, Ob-82166.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 5. 2003.

Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o.

Št. 40501-1/03-32 Ob-94701
1. Naročnik: Občina Domžale, Ljubljan-

ska 69, 1230 Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,

1230 Domžale, faks 01/724-13-50.
3. Datum izbire: 6. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: bančne sto-

ritve – poslovno sodelovanje z banko
pri dodeljevanju dolgoročnih posojil fi-
zičnim in pravnim osebam iz Občine

– sklop - relacija Koper-Enota Koper-An-
karan-Enota Koper in nazaj: “Valca“ avto-
prevozi, Šavle Edvard s.p., Spodnje Škofije
47, 6281 Škofije. Pogodbena vrednost:
10.370 SIT dnevno;

– sklop - relacija Ravnje-Enota Seža-
na-Enota Divača in nazaj: /

– sklop - relacija Dutovlje-Enota Seža-
na-Enota Divača in nazaj: /

– sklop - relacija Piran-Enota Porto-
rož-Lucija-Enota Portorož in nazaj: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: za vse štiri

sklope skupaj 13 ponudb od 6 ponudnikov.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: sklop - relacija Koper-Enota Koper-An-
karan-Enota Koper in nazaj: 12.000,40 SIT
dnevno, 10.370 SIT dnevno.

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: 22. 5. 2003.

Varstveno delovni center Koper

Št. 400-05-2/2003 Ob-94752
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za oko-

lje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-40-00.
3. Datum izbire: naročnik ni izbral izva-

jalca.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

monitoringa kakovosti površinskih vodo-
tokov v letu 2003 in 2004 - kemijski
del.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, kakovost
storitev, reference ponudnika. Naročnik ni
izbral izvajalca, ker nobena od prispelih po-
nudb ni izpolnjevala pogojev iz razpisne do-
kumentacije.

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: 20. 5. 2003.
Agencija RS za okolje

Št. 636/03 Ob-94776
1. Naročnik: Slovenska turistična orga-

nizacija.
2. Naslov naročnika Dunajska cesta

156, Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: javni ano-

nimni natečaj za oblikovanje tipske sto-
jnice, ki bo predstavljala turistično po-
nudbo na sejmih doma in po svetu.

Domžale - za področje podjetništva v
letu 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: višina bančnih sredstev, vi-
šina bančne provizije, dodatne ugodnosti.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Banka Domžale d.d.,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
Ljubljanska 62, 1230 Domžale.

7. Pogodbena vrednost: 406,600.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 406,600.000 SIT; 230,000.000 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: 21. 5. 2003.
Občina Domžale

Št. 371-02-11/03/0406 Ob-94740
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravo-

sodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

Ljubljana.
3. Datum izbire: 20. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: priključnina

telefonskih linij na javno digitalno tele-
fonsko omrežje z vso sodobno terminal-
sko opremo – CENTREKS.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edini usposobljeni ponud-
nik je Telekom Slovenije d.d.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Telekom Slovenije d.d.

7. Pogodbena vrednost: 7,127.272,57
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,127.272,57 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: postopek s pogajanji brez predhod-
ne objave (2. točka prvega odstavka
20. člena ZJN-1).

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 5. 2003.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 708/2003 Ob-94747
1. Naročnik: Varstveno delovni center

Koper.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 8,

6000 Koper.
3. Datum izbire: 13. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: dnevni pre-

voz varovancev VDC Koper od kraja bi-
vanja varovancev do enote VDC in na-
zaj. Storitev se oddaja po relacijah - sklo-
pih, in sicer za enega ali več sklopov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena za po-
samezno relacijo prevoza (sklopa) na dan.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za ocenjevanje po-
nudb so bile naslednje:

– ustreznost idejne rešitve vsebinskim in
funkcionalnim zahtevam natečajne vloge,

– uporabnost idejne rešitve za različne
kvadrature,

– prilagodljivost idejne rešitve različnim
namenom,

– idejna čistost in sporočilnost.
Strokovna komisija, imenovana skladno

z razpisno dokumentacijo, je dne 21. 3.
2003 izvedla postopek strokovnega oce-
njevanja prispelih ponudb.

6. Ime in naslov izvajalcev, katerim so
bile podeljene nagrade:

– prva nagrada: Quadrat Design d.o.o.,
Vladimir Pezdirc, Petkovškovo nabrežje 29,
1000 Ljubljana,

– tretja nagrada: Ljubiša Stanojević, Uli-
ca bratov Učakar 10, 1000 Ljubljana,

– tretja nagrada: Quadrat design d.o.o.,
Vladimir Pezdirc, Petkovškovo nabrežje 29,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,700.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 13.
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: 25. 11. 2002.
Slovenska turistična organizacija

Št. 58815/03 1042-11/03 Ob-94780
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana, telefaks 01/251-45-84.
3. Datum izbire: 8. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izgradnja

oziroma najem optičnih povezav na za-
htevanih relacijah naročnika v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik ni izbral izvajalca,
ker v roku za predajo ponudb ni prejel no-
bene ponudbe.

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: 0.
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: 21. 5. 2003.
Ministrstvo za finance

Št. 31/03 Ob-95075
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 28. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje sli-

kopleskarskih del in antikorozijske za-
ščite za SEV in ARM (1 A, zap. št. 1).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena s plačilni-
mi pogoji do 100 točk; naročilo je bilo od-
dano kandidatu, ki je prejel največje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Obrtna zadruga Novo-
plesk z.o.o., Kersnikova 5, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 3,188.450 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 13,442.450 SIT, 3,188.450 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 11 z dne 31. 1. 2003, Ob-86596.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 36/03 Ob-95076
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 12. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava in

montaža kanalov recirkulacijskih dimnih
plinov (1 A, zap. št. 1).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena s plačilni-
mi pogoji do 100 točk; naročilo je bilo od-
dano kandidatu, ki je prejel največje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Himomontaža d.o.o., Ču-
farjeva ul. 5, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 25,065.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 29,049.400 SIT, 25,065.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 91 z dne 25. 10. 2002, Ob-79476.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 5. 2003.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Podelitev koncesij

Št. 031-01/03-446 Ob-95079
1. Naročnik: Občina Žužemberk.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 33,

8360 Žužemberk, tel. 07/388-51-80, faks
07/388-51-81.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: oddaja koncesije za or-
ganizacijo in izvajanje šolskih prevozov
z minimalnim javnim linijskem prevozom
na območju Občine Žužemberk; 1 A ka-
tegorija 2.

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

5. Kraj izvedbe: območje Občine Žu-
žemberk.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 9.
2003, za obdobje 12 let.

8. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Žužemberk,
Grajski trg 33, Žužemberk, kontaktna ose-
ba Dare Pucelj, tel. 07/388-51-90, faks
07/388-51-81, e-mail: dare.pucelj@zuzem-
berk.si.

b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, od te objave, do 14. 7.
2003.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo raz-
pisno dokumentacijo do navedenega roka s
potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije v
višini 15.000 SIT na transakcijski račun Ob-
čine Žužemberk št. 01393-0100015568, s
pripisom ‘’Razpisna dokumentacija za izvaja-
nje šolskih prevozov’’.

9. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 14. 7. 2003 do 10. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Žužemberk, Grajski trg
33, Žužemberk, občinska uprava, 1. nad-
stropje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 15. 7. 2003 ob 10.
uri, v prostorih Občine Žužemberk, Grajski
trg 33, Žužemberk, v sejni sobi v pritličju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: garancija banke za resnost
ponudbe v višini 1,500.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna Repu-
blike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS, št.
118/02).

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: so opredeljeni v razpisni do-
kumentaciji.

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

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti
šolskih prevozov z minimalnim javnim linij-
skim prevozom na območju Občine Žužem-
berk (Ur. l. RS, št. 71/01 in 80/02).
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c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati naj-
manj do vključno 31. 12. 2003, predviden
datum odločitve o sprejemu ponudbe je do
27. 8. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena za
prevoz šoloobveznih otrok do 150 točk, ce-
na za minimalni linijski prevoz potnikov do
20 točk in povprečna starost avtobusov do
30 točk, ki bodo natančno definirani v raz-
pisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ne.

19. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: neuspešni prvi razpis objavljen
v Ur. l. RS, št. 86 z dne 11. 10. 2002

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 19. 5. 2003.

Občina Žužemberk

Javna naročila
male vredosti

Št. 3351-27/2002/6 Ob-95113

Javno naročilo male vrednosti
za izdelavo študije izvedbenih modelov

eksploatacije informacij javnega
značaja v Republiki Sloveniji

1. Ime oziroma naziv in sedež ponud-
nika: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Tržaška 21, 1508 Ljubljana, Sloveni-
ja, tel. 01/478-80-00, 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 javnega naročila je študija

izvedbenih modelov eksploatacije infor-
macij javnega značaja. Rezultati študije bo-
do osnova za odločitve glede priprave
ustreznih ukrepov za potrebe eksploataci-
je informacij javnega značaja v Republiki
Sloveniji.

Končni izdelek mora vsebovati nasled-
nje elemente (brez omejitve zgolj na zapisa-
nih):

1. Konceptualna predstavitev področja
informacij javnega značaja:

– vsebinsko/tehnološki vidik,
– pravno/ekonomski vidik,
– institucionalni vidik.
2. Pregled pristopa Evropske unije ter

Združenih držav Amerike s primerjavami.
3. Predstavitev medsebojno alternativ-

nih organizacijsko-izvedbenih oziroma po-
slovnih modelov (npr. koncesijski model, in-
stitucionalizacija dejavnosti, razširitev dejav-
nosti obstoječih subjektov in podobno):

– analiza učinkovitosti in izvedljivosti po-
sameznega modela (npr. SWOT),

– medsebojna primerjava posameznih
modelov (npr. z analizo tveganja) z indikaci-
jo in podrobnim opisom najprimernejšega
modela.

b) Merila

Popolne vloge bo ocenila strokovna ko-
misija, ki jo bodo sestavljali strokovni so-
delavci ministrstva na osnovi naslednjih
meril:

– cena (20% ocene),
– metodološki pristop (30% ocene),
– sestava projektne skupine in njene re-

ference (30% ocene),
– kvaliteta finančnega načrta (20%).
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 5,000.000 SIT z vključenim DDV,
izplačljivih v letu 2003.

4. Rok, do katerega morajo biti predlože-
ne ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost ponudb

a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve

Ponudba mora dospeti v vložišče Mini-
strstva za informacijsko družbo, Tržaška 21,
1508 Ljubljana, najpozneje do 20. 6. 2003,
do 13. ure, ne glede na način dostave (s
priporočeno pošiljko ali osebno).

b) Način predložitve in opremljenost po-
nudb

Ponudbo za javno naročilo je potrebno
poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora
biti jasno vidna označba: “Ponudba – ne
odpiraj! “ – JNMV “Predhodna študija iz-
vedbenih modelov za eksploatacijo informa-
cij javnega značaja“. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja. Uporabite
povabilo k oddaji ponudbe. Veljavne bodo

ponudbe, ki bo pravilno opremljene in pra-
vočasno predložene naročniku.

5. Datum odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo 23. 6. 2003 na

naslovu Ministrstvo za informacijsko družbo,
Tržaška 21, Ljubljana. Odpiranje ponudb ne
bo javno.

6. Rok, v katerem bodo ponudniki obve-
ščeni 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 (6. nadstropje), 1508
Ljubljana, vsak dan od 9. do 13. ure do
vključno petka 20. 6. 2003.

Dodatne informacije so na voljo vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure na sedežu Mini-
strstva za informacijsko družbo, Tržaška 21,
1508 Ljubljana, tel. 01/478-83-56, faks
01/478-83-75, kontaktna oseba: Maruša
Damjan, e-pošta: marusa.damjan@gov.si.
Naročnik močno spodbuja uporabo elek-
tronske pošte kot priporočenega načina ko-
municiranja s kontaktnimi osebami.

Ministrstvo za informacijsko družbo

Javni razpisi

Popravek

Št. 190/03 Ob-95094
V javnem razpisu za izbor kulturnih pro-

jektov na področjih premične kulturne dedi-
ščine in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v
letu 2003 financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo (projek-
tni razpis 6, oznaka PR6-03), ki je bil objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 16. 5.
2003, Ob-93876, se popravi točka 4.1 in
se pravilno glasi:

4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predla-
gatelji projektov (upravičene osebe), ki iz-
polnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirane za opravljanje dejavno-
sti na področju kulturne dediščine ali knjiž-
nične dejavnosti ter za posredovanje kultur-
nih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: ko-
pija izpiska iz registra, iz katere je razvidno,
da je predlagatelj registriran za opravljanje
dejavnosti - izpisek ne sme biti starejši od
šestih mesecev; razen, če je prijavitelj po-
sredoval kopijo izpiska iz registra že v okvi-
ru drugega razpisa ministrstva za leto 2003;
posamezniki obvezno predložijo seznam re-
ferenc);

– zagotavljajo dostopnost projektov jav-
nosti (obvezno dokazilo: originalna izjava

predlagatelja, da bo v primeru izbora omo-
gočil javno dostopnost);

– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2002, izpolnili vse
svoje obveznosti do ministrstva (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja o
izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do mi-
nistrstva v letu 2002);

– predlagajo projekte, katerih zaprošeni
znesek financiranja ne presega 70% vseh
predvidenih stroškov, razen za projekte naku-
pa bibliobusa, kjer zaprošeni znesek lahko
dosega do 50% vseh predvidenih stroškov
(obvezno dokazilo: originalna izjava predlaga-
telja o nepreseganju finančnega deleža, ki
vsebuje tudi navedbo predvidenih finančnih
virov za pokritje preostalega deleža);

– ne prijavljajo vsebin, ki so že bile iz-
brane ali zavrnjene na programskem ali pro-
jektnem razpisu ministrstva v letih 2002 ali
2003. Izjema so projekti, ki so bili podprti
za izvedbo prve faze – priprave (obvezno
dokazilo: originalna izjava o tem, da projekt
ni bil izbran ali zavrnjen na programskem ali
projektnem razpisu ministrstva v letih 2002
ali 2003);

– ne prijavljajo projektov, izbranih na raz-
pisu Javnega sklada RS za kulturne dejav-
nosti (obvezno dokazilo: originalna izjava o
tem, da predlagatelj ne sodeluje na razpisu
z že izbranimi programskimi enotami);

– na področju premične kulturne dedi-
ščine ne prijavljajo več kot dveh projektov.

Ministrstvo za kulturo



Stran 2878 / Št. 49-51 / 30. 5. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

pogojem in bo ponudil najnižjo ceno za
sklop.

Postopek razpisa
15. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je brezplačna

in jo je mogoče pridobiti na osnovi pisne
zahteve, na naslednjem naslovu: Projekt
Razvoj skupnega krajinskega parka Gorič-
ko, VIVAT, Ulica ob igrišču 3, SI-9226 Mo-
ravske Toplice.

Ponudbe morajo biti predložene ob
upoštevanju standardnega vzorca ponudbe,
ki je sestavni del Razpisne dokumentacije.
Ponudnik mora strogo upoštevati vsa navo-
dila in vzorce.

Ponudniki morajo vprašanja v zvezi s
tem razpisom poslati v pisni obliki, na zgor-
nji naslov, kontaktna oseba Mojca Stojan
Dolar, z navedbo številke objave iz 1. toč-
ke v roku najkasneje 21 dni pred rokom za
oddajo ponudb, ki je določen v 16. točki.
Naročnik mora odgovoriti na vsa vprašanja
ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred
rokom za oddajo ponudb. Po tem datumu
se ne bodo posredovala nikakršna poja-
snila.

16. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 1. 7. 2003, do

12. ure po lokalnem času. Naslov za odda-
jo: Projekt Razvoj skupnega krajinskega,
parka Goričko, VIVAT, Ulica ob igrišču 3,
SI-9226 Moravske Toplice.

Nobena ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.

17. Odpiranje ponudb
Ponudbe bodo odprte javno, na dan in

na naslovu za oddajo ponudb, ob 15. uri po
lokalnem času.

18. Pravna osnova
Dobavo opreme financira Europska Uni-

ja iz sredstev Phare v okviru Finančnega
memoranduma, ki sta ga za leto 2001 pod-
pisali Evropska Komisija in Republika Slo-
venija.

Konzorcij AHT International GmbH
ATC – Austrian Tourism Cousultants

Dunaj

Ob-95110

Supply Procurement Notice
Joint Nature Park Development,

Pomurje region, Slovenia; SI 0008.01
1. Publication reference: JNPD-T3 /

transport.
2. Procedure: Local Tender.
3. Programme: Phare CBC/H 2000.
4. Financing: SI 0008.01.
5. Contracting authority: The Consor-

tium AHT International GmbH and ATC -
Austrian Tourism Consultants Vienna,
Huyssenallee 66-68, D-45001 Essen.

Contract specification
6. Contract description
The subject of the contract is delivery

and putting into operation the following
goods, by the Supplier: a van and ten bi-
cycles for the Joint Nature Park’s adminis-
tration in the Grad Castle, Goričko in NE
Slovenia.

7. Number and titles of lots
The tender is organised in the following

two lots:
– Lot 1: Van,
– Lot 2: Bicycles.

Tenderers may tender for one or both
lots. Tenders for parts of a lot will not be
considered.

Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin
Participation is open on equal terms to

all natural and legal persons [participating
either individually or in a grouping (consor-
tium) of tenderers] of the Member States
and the countries and territories of the re-
gions covered and/or authorised by the
Regulation or other specific instruments ap-
plicable to the Phare programme. All goods
provided for this contract must originate in
these countries.

9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration that

they are not in any of the situations listed in
Section 2.3 of the Manual of Instructions for
External Relations contracts (available
from the following Internet address:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/home
en.htm).

10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the

same legal group, other members of the
same joint venture/consortium, and sub-
contractors) may submit only one tender.

11. Tender validity
Tenders must remain valid for a period

of 90 days after the deadline for submis-
sion of tenders.

12. Maximum delivery period
The supplies must be completed within

30 days after the contract signing, and in
any event no later than by 15th September
2003.

Selection and award criteria
13. Selection criteria
The Tenderer shall have adequate expe-

rience in similar contracts (min. 3 projects
over the last 3 years). The tender shall fully
comply to the technical requirements.

14. Award criteria
The contract will be awarded to the Ten-

derer whose Tender has been determined
to meet all administrative and technical cri-
teria, and has the lowest price per lot.

Tendering
15. How to obtain the tender dossier
The tender dossier may be obtained free

of charge, against a written request, from
the following address: Projekt Razvoj
skupnega krajinskega parka Goričko, VIVAT,
Ulica ob igrišču 3, SI-9226 Moravske
Toplice.

Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the tender
dossier. All formats and instructions in-
cluded must be strictly observed.

Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
address above, contact person: Ms. Mojca
Stojan-Dolar, mentioning the publication ref-
erence shown in item 1 and the contract
title, at least 21 days before the deadline
for submission of tenders. The Contracting
Authority will reply to all tenderers’ ques-
tions at least 11 days before the deadline
for submission of tenders. No further clarifi-
cations will be given after this date.

16. Deadline for submission of tenders
The deadline for submission of tenders

is 1st July 2003, by 12:00 hrs local time.
The place of delivery: Projekt Razvoj

Ob-95109

Objava razpisa za dobavo opreme
Joint Nature Park Development,

Pomurje, Slovenija
1. Številka objave: JNPD-T3 / transport.
2. Postopek: lokalni razpis.
3. Program: Phare.
4. Financiranje: SI 0008.01.
5. Naročnik: Konzorcij AHT International

GmbH in ATC - Austrian Tourism Consul-
tants Dunaj, Huyssenallee 66-68, D-45001
Essen.

Pogodba
6. Opis pogodbe
Predmet pogodbe je dobava, vgradnja

in zagon naslednjega blaga s strani dobavi-
telja: kombi in deset koles za upravo Krajin-
skega parka na gradu Grad, Goričko v SV
Sloveniji.

7. Število in naslovi sklopov
Razpis je organiziran v naslednjih dveh

sklopih:
– sklop 1: kombi,
– sklop 2: kolesa.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za

enega ali več sklopov. Ponudbe za del po-
sameznega sklopa se ne bodo upoštevale.

Pogoji za sodelovanje
8. Primernost in pravila izvora
Na razpisu lahko enakopravno sodeluje-

jo fizične in pravne osebe (posamezno ali
na osnovi skupnega nastopa [joint ventu-
re/konzorcij]) iz držav članic Evropske Uni-
je in držav in območij, ki jih pokriva in/ali
določa Predpis ali posebna določila, ki se
uporabljajo za Phare program, iz katerega
bo pogodba financirana. Vse blago, ki bo
dobavljeno v okviru pogodbe, mora izvirati
iz teh držav.

9. Osnove za izločitev
Ponudniki morajo predložiti izjavo, da niso

v enem od postopkov ali stanj, navedenem v
Odstavku 2.3 Priročnika za pogodbe z zuna-
njimi partnerji (na voljo na naslednjem splet-
nem naslovu: http://europa.eu.int/comm/eu-
ropeaid/home_en.htm).

10. Število ponudb
Ponudniki (vključno s povezanimi podje-

tji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi
skupnega nastopa [joint venture/konzor-
cij(in podizvajalci) lahko predložijo samo eno
ponudbo.

11. Veljavnost ponudbe
Ponudbe morajo biti veljavne 90 dni od

roka za oddajo ponudb.
12. Skrajni rok za dobave
Dobave morajo biti končane v roku 30

dni od podpisa pogodbe, vendar v vsakem
primeru ne kasneje kot do 15. septembra
2003.

Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov in izbor najugodnejše po-
nudbe

13. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov

Ponudniki morajo imeti ustrezne izkuš-
nje iz podobnih pogodb (najmanj 3 projekte
v zadnjih 3 letih). Ponudba mora v celoti
ustrezati tehničnim zahtevam.

14. Merila za izbor najugodnejše po-
nudbe

Pogodba bo podpisana s ponudnikom,
ki bo zadostil administrativnim in tehničnim
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skupnega krajinskega parka Goričko, VIVAT,
Ulica ob igrišču 3, SI-9226 Moravske
Toplice.

Any tender received after this deadline
will not be considered.

17. Tender opening session
The tenders will be opened in public

session, on the day and at the place of
delivery, at 15:00 hrs local time.

18. Legal basis
The supply of the equipment is financed

by the European Union from Phare funds, in
the framework of the Financial Memoran-
dum for 2001 signed between the European
Commission and the Republic of Slovenia.

Konzorcij AHT International GmbH
ATC – Austrian Tourism Cousultants

Dunaj

Ob-95111

Objava razpisa za dobavo opreme
Joint Nature Park Development,

Pomurje, Slovenija;
1. Številka objave: JNPD-T2 / equip-

ment.
2. Postopek: lokalni razpis.
3. Program: Phare CBC SLO/H 2000.
4. Financiranje: SI 0008.01.
5. Naročnik: Konzorcij AHT International

GmbH in ATC - Austrian Tourism Consul-
tants Dunaj, Huyssenallee 66-68, D-45001
Essen.

Pogodba
6. Opis pogodbe
Predmet pogodbe je dobava, vgradnja

in zagon naslednjega blaga s strani dobavi-
telja: pohištvo, računalniška oprema, opre-
ma pisarn in luči za upravo, raziskovalne in
predstavitvene prostore Krajinskega parka
na gradu Grad, Goričko v SV Sloveniji.

7. Število in naslovi sklopov
Razpis je organiziran v naslednjih petih

sklopih:
– sklop 1: pohištvo,
– sklop 2: računalniška oprema,
– sklop 3: pisarniška in optična oprema,
– sklop 4: luči,
– sklop 5: mešano.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za

enega ali več sklopov. Ponudbe za del po-
sameznega sklopa se ne bodo upoštevale.

Pogoji za sodelovanje
8. Primernost in pravila izvora
Na razpisu lahko enakopravno sodeluje-

jo fizične in pravne osebe (posamezno ali
na osnovi skupnega nastopa joint ventu-
re/konzorcij) iz držav članic Evropske Unije
in držav in območij ki jih pokriva in/ali dolo-
ča Predpis ali posebna določila, ki se upo-
rabljajo za Phare program, iz katerega bo
pogodba financirana. Vse blago, ki bo do-
bavljeno v okviru pogodbe, mora izvirati iz
teh držav.

9. Osnove za izločitev
Ponudniki morajo predložiti izjavo, da ni-

so v enem od postopkov ali stanj, nave-
denem v Odstavku 2.3 Priročnika za po-
godbe z zunanjimi partnerji (na voljo na na-
slednjem spletnem naslovu: http://euro-
pa.eu.int/comm/europeaid/home_en.htm).

10. Število ponudb
Ponudniki (vključno s povezanimi podje-

tji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi
skupnega nastopa [joint venture/konzorcij]

(in podizvajalci) lahko predložijo samo eno
ponudbo.

11. Informativni sestanek in ogled kraja
dobav

Za zainteresirane ponudnike bo organi-
ziran informativni sestanek in ogled kraja
dobav, na dan, določen v razpisni doku-
mentaciji, v prostorih prihodnjega Informa-
cijskega centra na gradu Grad.

12. Veljavnost ponudbe
Ponudbe morajo biti veljavne 90 dni od

roka za oddajo ponudb.
13. Skrajni rok za dobave
Dobave morajo biti končane v roku 30

dni od podpisa pogodbe, vendar v vsakem
primeru ne kasneje kot do 19. septembra
2003.

Merila za ugotavljanje sposobnosti po-
nudnikov in izbor najugodnejše ponudbe

14. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov

Ponudniki morajo imeti ustrezne izkuš-
nje iz podobnih pogodb (najmanj 3 projekte
v zadnjih 3 letih). Ponudba mora v celoti
ustrezati tehničnim zahtevam.

15. Merila za izbor najugodnejše po-
nudbe

Pogodba bo podpisana s ponudnikom,
ki bo zadostil administrativnim in tehničnim
pogojem in bo ponudil najnižjo ceno za
sklop.

Postopek razpisa
16. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je brezplačna

in jo je mogoče pridobiti na osnovi pisne
zahteve, na naslednjem naslovu: Projekt
Razvoj skupnega krajinskega parka Gorič-
ko, VIVAT, Ulica ob igrišču 3, SI-9226 Mo-
ravske Toplice.

Ponudbe morajo biti predložene ob
upoštevanju standardnega vzorca ponudbe,
ki je sestavni del Razpisne dokumentacije.
Ponudnik mora strogo upoštevati vsa navo-
dila in vzorce.

Ponudniki morajo vprašanja v zvezi s tem
razpisom poslati v pisni obliki, na zgornji
naslov, kontaktna oseba Mojca Stojan Do-
lar, z navedbo številke objave iz 1. točke, v
roku najkasneje 21 dni pred rokom za od-
dajo ponudb. Naročnik mora odgovoriti na
vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasne-
je 11 dni pred rokom za oddajo ponudb. Po
tem datumu se ne bodo posredovala nika-
kršna pojasnila.

17. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 21. 7. 2003,

do 12. ure po lokalnem času. Naslov za
oddajo: Projekt Razvoj skupnega krajinske-
ga parka Goričko, VIVAT, Ulica ob igrišču 3,
SI-9226 Moravske Toplice.

Nobena ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.

18. Odpiranje ponudb
Ponudbe bodo odprte javno, na dan in

na naslovu za oddajo ponudb, ob 15. uri po
lokalnem času.

19. Pravna osnova
Dobavo opreme financira Europska Uni-

ja iz sredstev Phare, v okviru Finančnega
Memoranduma, ki sta ga za leto 2001 pod-
pisali Evropska Komisija in Republika Slo-
venija.

Konzorcij AHT International GmbH
ATC – Austrian Tourism Cousultants

Dunaj

Ob-95112

Supply Procurement Notice
Joint Nature Park Development,

Pomurje region, Slovenia; SI 0008.01
1. Publication reference: JNPD-T2 /

equipment.
2. Procedure: local Tender.
3. Programme: Phare CBC SLO/H

2000.
4. Financing: SI 0008.01.
5. Contracting authority: The Consor-

tium AHT International GmbH and ATC - Aus-
trian Tourism Consultants Vienna,
Huyssenallee 66-68, D-45001 Essen.

Contract specification
6. Contract description
The subject of the contract is delivery,

installation and putting into operation the
following goods, by the Supplier: furniture,
computer equipment, office equipment
and lights for the Joint Nature Park’s ad-
ministration, research and presentation fa-
cilities in the Grad Castle, Goričko in NE
Slovenia.

7. Number and titles of lots
The tender is organised in the following

five lots:
– Lot 1: Furniture,
– Lot 2: Computer equipment,
– Lot 3: Office and optic equipment,
– Lot 4: Lights,
– Lot 5: Miscellaneous.
Tenderers may tender for one or several

lots. Tenders for parts of a lot will not be
considered.

Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin
Participation is open on equal terms to

all natural and legal persons [participating
either individually or in a grouping (consor-
tium) of tenderers] of the Member States
and the countries and territories of the re-
gions covered and/or authorised by the
Regulation or other specific instruments ap-
plicable to the Phare programme. All goods
provided for this contract must originate in
these countries.

9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration that

they are not in any of the situations listed in
Section 2.3 of the Manual of Instructions
for External Relations contracts (available
from the following Internet address:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/
home en.htm).

10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the

same legal group, other members of the
same joint venture/consortium, and sub-
contractors) may submit only one tender.

11. Information meeting and/or site visit
An information meeting with a site visit

for prospective Tenderers will be organised
at the date defined in the Tender Docu-
ments at the premises of the future Informa-
tion Centre at the Grad Castle.

12. Tender validity
Tenders must remain valid for a period

of 90 days after the deadline for submis-
sion of tenders.

13. Maximum delivery period
The supplies must be completed within

30 days after the contract signing, and in
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any event no later than by 19th September
2003.

Selection and award criteria
14. Selection criteria
The Tenderer shall have adequate expe-

rience in similar contracts (min. 3 projects
over the last 3 years). The tender shall fully
comply to the technical requirements.

15. Award criteria
The contract will be awarded to the Ten-

derer whose Tender has been determined
to meet all administrative and technical cri-
teria, and has the lowest price per Lot.

Tendering
16. How to obtain the tender dossier
The tender dossier may be obtained free

of charge, against a written request, from the
following address: Projekt Razvoj skupnega
krajinskega parka Goričko, VIVAT, Ulica ob
igrišču 3, SI-9226 Moravske Toplice.

Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the tender
dossier. All formats and instructions in-
cluded must be strictly observed.

Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
address above, contact person: Ms. Mojca
Stojan-Dolar, mentioning the publication ref-
erence shown in item 1 and the contract
title, at least 21 days before the deadline
for submission of tenders. The Contracting
Authority will reply to all tenderers’ ques-
tions at least 11 days before the deadline
for submission of tenders. No further clarifi-
cations will be given after this date.

17. Deadline for submission of tenders
The deadline for submission of tenders is

21st July 2003, by 12:00 hrs local time. The
place of delivery: Projekt Razvoj skupnega
krajinskega parka Goričko, VIVAT, Ulica ob
igrišču 3, SI-9226 Moravske Toplice.

Any tender received after this deadline
will not be considered.

18. Tender opening session
The tenders will be opened in public

session, on the day and at the place of
delivery, at 15:00 hrs local time.

19. Legal basis
The supply of the equipment is financed

by the European Union from Phare funds,
in the framework of the Financial Memoran-
dum for 2001 signed between the Euro-
pean Commission and the Republic of
Slovenia.

Konzorcij AHT International GmbH
ATC – Austrian Tourism Cousultants

Dunaj

Ob-95152
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju skupnosti ukrepov o finančni, te-
hnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 56/93), v zvezi z 2. členom Zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) ter
117. in 118. členom Pravil in postopkov
Evropske unije za izvedbo javnih razpisov,
Občina Vipava objavlja

javni razpis za gradbena dela
naslov: Kanalizacija Vrhpolje navezana

na čistilno napravo Vipava;
Lokacija: Vrhpolje, Goriška regija,

Slovenija

1. Številka objave:
2. Postopek: razpis brez omejitev.
3. Program: Program PHARE CBC Slo-

venija/Italija; Programme ECO ADRIA 2001
– Ecological Improvement of the Primorska
region.

4. Financiranje: Phare SI 0108. 01. 01.
0006.

5. Naročnik: Občina Vipava, Glavni trg
15, 5271 Vipava.

Pogodba
6. Opis projekta
Predmet razpisa je izgradnja ločenega

sekundarnega kanalizacijskega sistema v
skupni dolžini 4654 m in hišnih priključkov
v naselju Vrhpolje. Kanalizacijski sistem se
bo priključil na obstoječi primarni kanal, ki
je speljan na čistilno napravo v Vipavi.

7. Število in nazivi posameznih sklopov
Predmet razpisa je en sklop: kanalizacij-

ski sistem v naselju Vrhpolje.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora
Na razpisu lahko enakopravno sodeluje-

jo fizične in pravne osebe (posamezno ali
na osnovi skupnega nastopa – joint ventu-
re/konzorcij) iz držav članic Evropske Unije
in držav in območij ki jih pokriva in/ali dolo-
ča Predpis ali posebna določila, ki se upo-
rabljajo za PHARE program, iz katerega bo
pogodba financirana ter Turčije, Malte in
Cipra. Vse blago ki bo dobavljeno v okviru
pogodbe mora izvirati iz teh držav.

9. Osnove za izločitev
Ponudniki morajo predložiti izjavo, da ni-

so v enem od postopku ali stanj navede-
nem v Odstavku 2.3 Priročnika za pogodbe
z zunanjimi partnerji (na voljo na nasled-
njem spletnem naslovu: http://euro-
pa.eu.int/comm/europeaid/tender/gesti-
on/pg/index_en.htm).

10. Število ponudb
Ponudniki (vključno s povezanimi podje-

tji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzorcij
in podizvajalci) lahko predložijo samo eno
ponudbo za razpisana dela. Delne ponud-
be za razpisana dela se ne bodo upošteva-
le. Ponudbe za variantne rešitve niso spre-
jemljive.

11. Garancija za resnost ponudbe
Ponudniki morajo skupaj s ponudbo

predložiti garancijo za resnost ponudbe v
znesku, ki presega 2% ponudbene cene
vključno z davki, v EUR z rokom veljavnosti
najmanj 120 dni od datuma odpiranja po-
nudb. Garancija za resnost ponudbe bo ne-
uspešnemu ponudniku (om) vrnjena po za-
ključku postopka javnega razpisa in uspe-
šnemu ponudniku po podpisu pogodbe s
strani vseh pogodbenih partnerjev.

12. Garancija za dobro izvedbo del
Uspešni ponudnik bo moral ob podpisu

pogodbe predložiti garancijo za dobro iz-
vedbo del v višini 10% pogodbene vredno-
sti, v EUR. Garancija mora biti predložena v
28 dneh od dneva, ko ponudnik prejeme
od naročnika podpisano pogodbo v pod-
pis. V primeru ko izbrani ponudnik ne pred-
loži take garancije v predpisanem roku, bo
pogodba nična. Pripravljena je lahko nova
pogodba in poslana v podpis drugemu naj-
ugodnejšemu ponudniku.

13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča

Informativni sestanek in ogled kraja grad-
bišča bo na dan, ki je določen v razpisni
dokumentaciji na naslovu Občina Vipava,
Glavni trg 15, 5271 Vipava.

Udeležba na sestanku je priporočljiva, a
ne obvezna.

14. Veljavnost ponudb
Ponudbe morajo biti veljavne 90 dni od

roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del
Dela morajo biti končana v roku 10 me-

secev po izdaji Obvestila o uvedbi v delo.
Merila za ugotavljanje sposobnosti po-

nudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti

ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe

in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim mi-
nimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko pa
jih presegajo:

– posamezni ponudnik mora biti sposo-
ben opraviti najmanj 70% pogodbenih del z
lastnimi sredstvi; v primeru skupnega na-
stopa (joint venture/konzorcij) mora biti vo-
dilni partner sposoben opraviti vsaj 50% po-
godbenih del;

– posamezni povprečni letni promet
gradbenih del v letih 2000, 2001 in 2002
mora znašati najmanj 1,438.700 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 3 letih na vsaj 3 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisani-
mi deli;

– dostop do kreditne linije v višini naj-
manj 191,800 EUR;

17. Merila za izbor najugodnejše po-
nudbe

Komisija za ocenjevanje ponudb bo iz-
brala ponudnika, čigar ponudba bo ustre-
zala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.

Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na

naslednjem naslovu: Projekt d.d. Nova Go-
rica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za:
razpisno dokumentacijo v višini 300,00
EUR na račun: banka Abanka Vipa d.d.,
Nova Gorica, S.W.I.F.T. ABANSI2X
05100-8010757486 (za tuje ponudnike) ali
v SIT na transakcijski račun št.
04750-0000349833 banka Nova KBM,
Področje Nova Gorica (za domače ponud-
nike), s pripisom “Za razpisno dokumenta-
cijo “Kanalizacija Vrhpolje“. Za vplačila v SIT
je veljaven prodajni menjalni tečaj Banke
Slovenije na dan objave razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije. Stroški dokumen-
tacije ne vključujejo stroškov dostave. Po-
nudbe morajo biti predložene na način in v
obliki, kot je predpisano v navodilih za izde-
lavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.

Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, sveto-
valnemu inženirju – Projekt d.d. Nova Gori-
ca, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, kon-
taktna oseba: Anita Lojk faks No +386 5
30-24-493 (z navedbo Številke objave iz
točke 1) v roku najkasneje 21 dni pred ro-
kom za oddajo ponudb, ki je določen v toč-
ki 19. Naročnik mora odgovoriti na vsa vpra-
šanja ponudnikov v roku najkasneje 11 dni
pred rokom za oddajo ponudb.
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19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje

do 29. 7. 2003 do 10. ure po lokalnem ča-
su, na naslednji naslov: Občina Vipava,
Glavni trg 15, 5271 Vipava, Odgovorna ose-
ba: Pavel Perhavec, tel. +386 (0)5
364-34-10, faks +386 (0)5 364-34-12,
e-mail: obcina.vipava@siol.net.

Katerakoli ponudba, prejeta po tem ro-
ku, se ne bo obravnavala.

20. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno, dne 29. 7.

2003 ob 11. uri po lokalnem času na na-
slednjem naslovu: Občina Vipava, Glavni trg
15, 5271 Vipava, Slovenija.

21. Pravna osnova
Regulativa Sveta (EEC) št. 3906/89 z

dne 18. 12. 1989 o finančni pomoči dolo-
čenim državam Srednje in Vzhodne Evro-
pe, z amandmaji.

Občina Vipava

Ob-95155
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement be-
tween the Government of Republic of
Slovenia and European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), referring to Public Pro-
curement Law, Article 2 (OG RS 39/00)
and according to Articles 117 & 118 of the
European Union Regulations and Proce-
dures of Public Tender Performed the Mu-
nicipality of Vipava announces

Works Procurement Notice
for Title: Sewerage of Vrhpolje
Connected to the Waste Water

Treatment Plant in Vipava;
Location: Vipava, Goriška region,

Slovenia
1. Publication reference:
2. Procedure: Local open tender proce-

dure.
3. Programme: Phare CBC Programme

Slovenia/Italy ECO ADRIA 2001 – Eco-
logical Improvement of the Primorska re-
gion.

4. Financing: Phare SI 0108. 01. 01.
0006.

5. Contracting Authority: Municipality of
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.

Contract specification
6. Contract description
The activities for this tender are the con-

struction of separated secondary sewerage
system at the total length of 4654 m and
the housing connections in the village of
Vrhpolje. The sewerage system will be con-
nected to the existing primary channel,
which leads to the Waste Water Treatment
Plant in Vipava.

7. Number and titles of lots
One lot: “Sewerage of Vrhpolje con-

nected to the Waste Water Treatment Plant
in Vipava “

Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin
Participation is open on equal terms to

all natural and legal persons (participating
either individually or in grouping – joint
venture/consortium of tenderers) of the
Member States and the countries and terri-
tories of the regions covered and/or autho-

rized by the Regulation or the specific in-
struments applicable to the PHARE
programme under which the contract is fi-
nanced and Turkey, Malta and Cyprus. All
goods provided for in the contract must
originate in these countries.

9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration that

they are not in any of the situations listed
in Section 2.3 of the Manual of Instructions
for External Relations contracts (available
from the following Internet address:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/ten-
der/gestion/pg/index_en.htm).

10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the

same legal group, other members of the
same joint venture/consortium, and sub-
contractors) may submit only offers for the
whole of the Works. Partial Tenders for the
Works will not be considered. Tenders for a
variant solution are not acceptable.

11. Tender guarantee
Tenderers must provide a tender guar-

antee in an amount of not less than 2% of
tender price including taxes in EUR when
submitting their tender which will remain in
force 120 days after the deadline for sub-
mission of tenders. This guarantee will be
released to unsuccessful tenderers once
the tender procedure has been completed
and to the successful tenderer upon sig-
nature of the contract by all parties.

12. Performance guarantee
The successful tenderer will be re-

quested to provide a performance guaran-
tee of 10% of the contract value in EUR
when countersigning the contract. This must
be delivered within 28 days after receipt by
the tenderer of the contract signed by the
Contracting Authority. If the selected ten-
derer fails to provide such a guarantee
within this period, the contract will be void
and a new contract may be drawn up and
sent to the tenderer which has submitted
the next lowest, compliant tender.

13. Information meeting and/or site visit
An information meeting and site visit for

prospective Tenderers will be organised at
the date defined in the Tender Documents
at the premises of the Municipality of
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. Par-
ticipation to the information meeting and
site visit is recommended, but not compul-
sory.

14. Tender validity
Tenders must remain valid for a period

of 90 days after the deadline for submis-
sion of tenders.

15. Maximum delivery period
The Works must be completed within 10

months after the issue of the Notice to Com-
mence.

Selection and award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by

companies and natural persons meeting the
minimum qualifying criteria including, but
not limited to:

– Tenderer shall have the ability to carry
out at least 70% of the Contract Works by
his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the leading partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the contract works;

– each individual annual turnover in
construction works for the years 2000,
2001 and 2002 should exceed EUR
1,438,700.00;

– successful experience as a prime Con-
tractor in construction of at least 3 projects
of the similar nature and complexity com-
parable to the tendered works during last 3
years;

– access to credit line which should ex-
ceed EUR 191,800.00;

17. Award criteria
The Evaluation Committee shall select

the Tenderer whose Tender has been de-
termined to meet the administrative and
technical criteria, and has the lowest price.

Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the

following address: Projekt d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
against the proof that a non-refundable ten-
der fee of EUR 300.00, which excludes
courier delivery, has been credited to the
bank Abanka VIPA d.d., Nova Gorica,
S.W.I.F.T. ABANSI2X 05100-8010757486
(for foreign Tenderers) or in SIT to the bank
Nova KBM, Področje Nova Gorica, BANK
ACCOUNT No. 04750-0000349833 (for
local tenderers), with the notice “For tender
dossier “ Sewerage of Vrhpolje connected
to the Waste Water Treatment Plant Vipava“.
For the payments the selling exchange rate
issued by the Bank of Slovenia on the day
of the announcement in the Official Gazette
of the Republic of Slovenia is relevant. Ten-
ders must be submitted using the standard
tender form included in the tender dossier,
whose format and instructions must be
strictly observed.

Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer Projekt d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
contact person: Anita Lojk, fax No +386 5
30-24-493 (mentioning the Publication ref-
erence shown in item 1) at least 21 days
before the deadline for submission of ten-
ders given in item 19. The Contracting Au-
thority must reply to all tenderers’ question
at least 11 days before the deadline for
submission of tenders.

19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the

latest on 29. 7. 2003 at 10:00 hrs local time
to the following address: Municipality of
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, Re-
sponsible person: Mr Pavel Perhavec, tel.
+386 (0)5 364-34-10, fax +386
(0)5 364-34-12, E-mail: obcina.vipa-
va@siol.net.

Any tender received after this deadline
will not be considered.

20. Tender opening session
The tenders will be opened in public

session on 29. 7. 2003 at 11:00 hrs local
time on the following address: Municipality
of Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava,
Slovenia.

21. Legal basis
Council Regulation (EEC) No. 3906/89

of 18th December 1989 on Economic aid to
certain countries of Central and Eastern
Europe, with amendments.

Municipality of Vipava
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Št. 328-1/2003/35 Ob-95080 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 
Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 26. člena v zvezi s 17. členom Uredbe o programih kmetijske strukturne politike 
in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 43/03) (v nadaljevanju: Uredba), objavlja, 
 

javni razpis 
za sofinanciranje promocije, pomembne za razvoj podeželja za leti 2003 in 2004 

 
I. Predmet javnega razpisa 
 
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za izdelavo promocijskega in informacijskega materiala (priprava, 
oblikovanje in tiskanje gradiv; priprava, oblikovanje in postavitev internetnih strani), pomembnega za razvoj podeželja na 
celotnem območju Republike Slovenije. 
 
Podpora za promocijo, pomembno za razvoj podeželja je določena v 17. členu Uredbe, višina sredstev pa je določena v 
Odloku o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunsko 
leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 46/03), na proračunski postavki 2429 – Inovativni programi za razvoj podeželskih 
ekonomij. 
 
Višina sredstev za ta namen je: 
Upravičenec Leto 2003 Leto 2004 
Pravne osebe in občine do 15.000.000 SIT do 40.000.000 SIT 

 
 
II. Upravičenci 
 
Upravičenci do podpor po tem javnem razpisu so: 
- pravne osebe, ki za potrebe svojih članov ali svoje dejavnosti opravljajo promocijo, pomembno za kmetijstvo ali razvoj 
podeželja, ter imajo sedež oziroma naslov na območju Republike Slovenije; 
- občine, vključene v program celostnega razvoja podeželja in obnove vasi (v nadaljevanju: CRPOV), v program vinskih 
turističnih cest (v nadaljevanju: VTC) ali druge razvojne programe podeželja ( v nadaljevanju: RPP), v katerih je izvajanje 
teh programov že v teku. 
 
III. Pogoji za dodelitev sredstev 
 

1. upravičenec mora vložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi 
prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni; 

2. projekt mora biti pomemben za razvoj kmetijstva in podeželja na nacionalnem oziroma regionalnem nivoju, 
v smislu podpore trženju kmetijskih pridelkov na domu, turistični dejavnosti na kmetiji, itd. ali 

3. projekt mora biti v skladu s prioriteto v programu CRPOV, VTC ali RPP, ki so že v teku; 
4. v primeru promocije na območju CRPOV, VTC ali drugih RPP, mora projekt zajemati celo območje; 
5. upravičenec mora predložiti dokazila o zagotovitvi lastnega deleža sredstev; 
6. promocijski in informacijski material ne sme biti predmet prodaje. 
 
Upravičenec, ki pridobi sredstva na podlagi tega javnega razpisa, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za 
pridobitev sredstev, hraniti še najmanj štiri leta od dneva pridobitve sredstev. 
 

IV. Omejitve 
 
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isti projekt samo iz enega ukrepa Uredbe. 
 
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem 
razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije. 
 
Skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh javnih virov za promocijo ne sme presegati 50% vseh upravičljivih 
stroškov (stroški priprave in oblikovanja se priznajo do višine stroškov tiskanja). 
 
Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. 
 
V. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev 
 
Sredstva za izdelavo promocijskega in informacijskega materiala, pomembnega za razvoj podeželja, se upravičencem 
dodelijo v višini do 50% upravičljivih stroškov (priloga I. tega javnega razpisa) na osnovi izstavljenega zahtevka s 
prilogami: 

- poročilo o opravljenem delu izvajalca, potrjeno s strani upravičenca, 
- originalni plačani računi. Računi ne smejo biti izdani pred 7. 6. 2002 . 
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VI. Poraba sredstev 
 
Sredstva bodo upravičenci koristili na podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika porabe sredstev bo določena s pogodbo. 
 
Pred sklenitvijo pogodbe mora upravičenec predložiti: 
- zaključeno finančno konstrukcijo z dokazili. 
 
Pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev mora upravičenec predložiti: 
- dokazilo, da je bil postopek izbire izvajalca izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih in pogodbo z izbranim 
izvajalcem v primeru, da je upravičenec zavezanec po Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 
30/01); 
- tri ponudbe, ki ustrezajo zahtevam iz projektne naloge in pogodbo z izbranim izvajalcem v primeru, da upravičenec ni 
zavezanec po Zakonu o javnih naročilih. 
 
Zahtevke za izplačilo morajo upravičenci predložiti na ARSKTRP najkasneje do 30. 11. 2003, v primeru dvoletnih pogodb 
pa najkasneje do 30. 9. 2004. 
 
VII. Merila za ocenjevanje vlog 
 
1. Vsebina vloge je skladna z zahtevami javnega razpisa DA          NE 
 
2. Ocena vloge po sestavinah 
 

 
Pomen projekta glede na kmetijske vsebine 

 
do 5 

 
Ustreznost oblikovanja promocijskega gradiva 

 
do 5 

 
Velikost območja 
 

 
do 5 

 
Pomen za kontinuiteto razvojnega projekta podeželja 

 
do 5 

 
Skupaj točk 

 
do 20 

 
ocene 
Pomen projekta glede na kmetijske vsebine 
5 - promocija turistične dejavnosti, domače obrti, 
kmetijskih pridelkov na kmetiji  
4 - promocija stavbne dediščine, povezane s 
kmetijstvom  
2 - promocija naravne in kulturne dediščine 
1 - ostala promocija 

Ustreznost oblikovanja promocijskega gradiva 
5 - gradivo je že izdelano 
3 - gradivo je v izdelavi 
1 - gradivo je v pripravi 

Velikost območja 
V primeru, ko je vlagatelj pravna oseba: 
5 - projekt obsega območje celotne Republike 
Slovenije 
3 - projekt obsega območje več regij 
1 - projekt obsega območje 1 regije 
 
V primeru, ko je vlagatelj občina: 
5 - projekt obsega več območij RPP 
3 - projekt obsega območje enega RPP 
1 - projekt obsega območje CRPOV 

Pomen za kontinuiteto razvojnega projekta podeželja 
 
5 - projekt se izvaja kontinuirano več kot 4 leta  
3 - projekt se izvaja kontinuirano več kot 2 leti  
1 - projekt se izvaja s prekinitvami oz. prvič 
 
 

 
Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge z 
večjim številom točk do porabe sredstev. Vloge z nižjim številom točk bodo zavrnjene. 
 
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije 
 
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno 14. 7. 2003, vsak delavnik 
med 9. in 12. uro, vsako sredo pa tudi med 14. in 16. uro v sobi št. 419 na ARSKTRP, Ljubljana, Dunajska 160 ali na 
elektronskem naslovu: mirjam.kopse@gov.si. 
 
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, Sektor za razvoj podeželja, kontaktna oseba je 
Ariana Libertin, tel. št. 01/478-92-22, ki je dosegljiva vsak delavnik med 9. in 12. uro, vsako sredo pa tudi med 14. in 
16. uro. 
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IX. Rok in način prijave 
 
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, do 14. 7. 2003 (velja poštni žig). 
 
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne 
odpiraj – vloga za javni razpis 2429« 
 
X. Obravnava vlog in postopek odobritve 
 
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo dne 17. 7. 2003 ob 9.  uri na ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge 
bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo za ta namen imenuje direktorica ARSKTRP v soglasju z ministrom za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 
Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku osmih dni od 
odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se zavrže. Zavrže se tudi vse 
vloge vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah. 
 
Na podlagi predloga komisije odloči o vlogah direktor ARSKTRP, v roku 60 dni po izteku razpisnega roka z odločbo. 
Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema odločbe ne 
vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev. 
 
Zoper odločbo je možna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju. Prepozno vložene pritožbe se 
zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na ARSKTRP, Dunajska cesta 160, Ljubljana. 
 
ARSKTRP bo spremljala namensko porabo sredstev pri upravičencu. Če bo ARSKTRP ugotovila, da sredstva niso bila 
uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, 
ima pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s 
pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu o predpisani 
meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Ur. l. RS, št. 45/95) ter po Odredbi o načinu obračunavanja zamudnih 
obresti (Ur. l. RS, št. 14/92). Upravičenec ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo 
dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi. 
 
Priloga I: Upravičljivi stroški na ukrepu Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij – promocija, 

pomembna za razvoj podeželja 
 

1. Priprava, oblikovanje in tiskanje gradiv 
2. Priprava, oblikovanje in postavitev internetnih strani 
 

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

 
 
Št. 328-1/2003/35 Ob-95081 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 
Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 26. člena v zvezi s 15. členom Uredbe o programih kmetijske strukturne politike 
in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 43/03) (v nadaljevanju: Uredba), objavlja, 
 

javni razpis 
za sofinanciranje ukrepov prostorskega urejanja – obnova vasi za leti 2003 in 2004 

 
I. Predmet javnega razpisa 
 
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij: 
1. v novogradnjo ali obnovo objektov, ki spadajo med naložbe v javnem interesu in sicer obnavljanje in urejanje zgradb 
skupnega pomena (npr. večnamenski vaški objekti, prostori za trženje lokalnih izdelkov, info centri, spominske sobe, 
vaški muzeji in drugo); 
2. v ureditev javnih površin: 

- urbanistično urejanje vaških središč, 
- prostorska preureditev vasi in ostalih pomembnih objektov v vasi, 
- urejanje površin, ki so skupnega pomena (npr. avtobusna postajališča, manjša igrišča, večnamenske 

ploščadi); 
3. v obnovo stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov, ki so evidentirani kot kulturna dediščina ali razglašeni za kulturni 
spomenik, vendar investicija ne sme povzročiti povečanja proizvodnih zmogljivosti. 
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Podpora za obnovo vasi je določena v 15. členu Uredbe, višina sredstev pa je določena v Odloku o višini sredstev za ukrepe 
kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunsko leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 46/03), 
na proračunski postavki 1458 – Obnova vasi.  
 
Višina sredstev za ta namen je: 
Upravičenec Leto 2003 Leto 2004 
Občine do   2.492.125 SIT do 163.600.000 SIT 
Kmetije do 17.000.000 SIT do   30.000.000 SIT 

 
 
II. Upravičenci 
 
Upravičenci do podpor po tem javnem razpisu so: 
- iz 1. in 2. točke l. poglavja tega javnega razpisa so občine, vključene v program celostnega razvoja podeželja in obnove 
vasi (v nadaljevanju: CRPOV), v program vinskih turističnih cest (v nadaljevanju: VTC), ali v druge razvojne programe 
podeželja (v nadaljevanju: RPP), in izpolnjujejo pogoje, določene v tem razpisu,  
- iz 3. točke l. poglavja tega javnega razpisa so kmetije na območju Republike Slovenije, vključene v CRPOV, VTC ali 
RPP. 
 
III. Pogoji za dodelitev sredstev 
 
Za občine: 

1. upravičenec mora vložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi 
prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni; 

2. vas oziroma objekt mora biti vključen v CRPOV, VTC ali RPP; 
3. investicija mora biti v skladu s prioriteto v programu CRPOV, VTC ali RPP; 
4. investicija se mora izvajati izven naselja s statusom mesta, razen v kolikor gre za povezavo s kmetijsko 

dejavnostjo; 
5. upravičenec mora predložiti ustrezno dokumetacijo oziroma dovoljenja; 
6. upravičenec mora predložiti mnenje projektnega sveta CRPOV, VTC ali RPP; 
7. upravičenec mora predložiti investicijski program v skladu s predpisi o enotni metodologiji za izdelavo 

programov za javna naročila investicijskega značaja; 
8. upravičenec mora predložiti finančni načrt s terminskim planom koriščenja sredstev; 
9. upravičenec mora predložiti dokazilo o zagotovitvi lastnega deleža sredstev (predvideni viri: občinski 

proračun, drugo); 
10. investicija se lahko prične po pridobljenem soglasju ministrstva, pristojnega za finance. 
 

Kot bistvene spremembe se štejejo spremembe, ki: 
− bistveno vplivajo na naravo investicije ali pogoje izvajanja ali ki dajejo gospodarski družbi ali javni instituciji 

neupravičeno prednost,  
− so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta ali prenehanja oziroma spremembe 

kraja sofinanciranja proizvodne dejavnosti. 
 
Določbe ne veljajo v primeru višje sile. Za višjo silo se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče 
predvideti in katerih posledic ni mogoče odvrniti (smrt, 80% invalidnost, potres, udar strele, samovžig, plaz, poplava). 

 
O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora upravičenec nemudoma oziroma najkasneje v tridesetih dneh 
obvestiti Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP). 
 
Upravičenec, ki pridobi sredstva na podlagi tega javnega razpisa, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za 
pridobitev sredstev, hraniti še najmanj štiri leta od dneva pridobitve sredstev. 
 
Za kmetije: 

1. upravičenec mora vložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi 
prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni; 

2. upravičenec mora biti vpisan v evidenco kmetijskih gospodarstev; 
3. nosilec kmetije oziroma družinski član nosilca kmetije mora biti pokojninsko invalidsko zavarovan kot kmet; 
4. nosilec kmetije mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetije; 
5. vas oziroma objekt mora biti vključen v CRPOV, VTC ali RPP; 
6. investicija mora biti v skladu s prioriteto v programu CRPOV, VTC ali RPP, v katerih je izvajanje teh 

programov že v teku; 
7. investicija se mora izvajati izven naselja s statusom mesta, v kolikor ne gre za povezavo s kmetijsko 

dejavnostjo; 
8. upravičenec mora predložiti ustrezno dokumetacijo oziroma dovoljenja; 
9. upravičenec mora predložiti mnenje projektnega sveta CRPOV, VTC ali RPP; 
10. upravičenec mora priložiti soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov kmetije za izvedbo investicije; 
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11. upravičenec mora priložiti izdelan poslovni načrt kmetije v skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne 
službe, in sicer za čas izvajanja investicije (v poslovnem načrtu mora biti zajeta tudi osnovna dejavnost); 

12. upravičenec mora predložiti finančni načrt s terminskim planom koriščenja sredstev; 
13. upravičenec mora predložiti dokazilo o zagotovitvi lastnega deleža sredstev; 
14. upravičenec mora predložiti: 

- v primeru, da je kmetija oz. stavba evidentirana  kot kulturna  dediščina: kulturnovarstveno soglasje na 
podlagi predhodnih kulturnovarstvenih pogojev; 

-  v primeru, da je kmetija oz. stavba razglašena kot kulturni spomenik: konzervatorski program (vse 
dokumente izdela pristojna Območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije). 

Upravičenec, ki pridobi sredstva na podlagi tega javnega razpisa, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za 
pridobitev sredstev, hraniti še najmanj štiri leta od dneva pridobitve sredstev. 
 
IV. Omejitve 

Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto investicijo samo iz enega ukrepa  Uredbe. 

Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem 
razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije. 

V primeru, da so upravičenci kmetije, sme skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh javnih virov za ohranjanje 
negospodarskih objektov znašati do 100% upravičljivih stroškov, v primeru ohranjanja gospodarskih objektov v smislu 
stavbne dediščine, ki ne povečujejo proizvodne zmogljivosti, ne sme presegati 60% upravičljivih stroškov, oziroma 75% 
upravičljivih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo. 

Sredstva se ne dodelijo za investicije zunaj območja Republike Slovenije. 
 
V. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev 
 
A) Splošni finančni pogoji 
Sredstva se upravičencem dodelijo v višini do 50% upravičljivih stroškov (priloga I. tega javnega razpisa). Za namene iz 
1. in 2. točke I. poglavja tega javnega razpisa največ 20.000.000 SIT in za namen iz 3. točke l. poglavja tega javnega 
razpisa največ 6.000.000 SIT. Sredstva se dodelijo samo v primeru, če je priznana vrednost investicije vsaj 
2.000.000 SIT. 

Sredstva se občinam izplačajo na osnovi izstavljenega zahtevka s prilogami: 
- poročilo o opravljenem delu izvajalca, potrjeno s strani upravičenca, 
- izstavljeni originalni računi izvajalca potrjeni s strani upravičenca ali s strani nadzornega organa in 

upravičenca potrjene gradbene situacije. 

Sredstva se kmetijam izplačajo na podlagi izstavljenega zahtevka s prilogami: 
- poročilo o opravljenem delu izvajalca, potrjeno s strani nadzornega organa, 
- originalni plačani računi ali plačane in s strani nadzornega organa potrjene gradbene situacije. 

Računi in gradbene situacije ne smejo biti izdane pred 7. 6. 2002. 
 
B. Sredstva se ne dodelijo za: 
- nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb; 
- plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu; 
- stroške poslovanja (npr. tudi stroški vzdrževanja in najema itd.); 
- bančne stroške in stroške garancij; 
- stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup 

patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in presegajo 12% priznanih stroškov investicije; 
- stroške promocije. 
 
VI. Poraba sredstev 
 
Za investicije, ki bodo sofinancirane občinam iz sredstev državnega proračuna v obliki investicijskih transferjev, morajo 
le-te pred njihovim začetkom pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za finance. 

Sredstva bodo upravičenci lahko koristili na podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika porabe sredstev bo določena s 
pogodbo. 

Pred sklenitvijo pogodbe mora upravičenec predložiti: 
- zaključeno finančno konstrukcijo z dokazili. 

Pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev mora upravičenec (samo občina) predložiti:  
- soglasje ministrstva, pristojnega  za finance; 
- dokazilo, da je bil postopek izbire izvajalca izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih in pogodbo z izbranim 
izvajalcem v primeru, da je upravičenec zavezanec po Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 
30/01). 
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Zahtevke za izplačilo morajo predložiti na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP), 
najkasneje do 30. 10. 2003, v primeru dvoletnih pogodb pa najkasneje do 30. 9. 2004. 
 
VII. Merila za ocenjevanje vlog 
Merila za ocenjevanje vlog – občine 
 
1. Vsebina vloge je skladna z zahtevami javnega razpisa DA          NE 
 
2. Ocena vloge po sestavinah 

 
Ureditev vasi glede na izgled vasi in funkcionalnost rešitve 

 
do 4 

 
Načrtovanje predmetne investicije v razvojnem projektu CRPOV, VTC ali RPP 

 
do 2 

 
Pomembnost naložbe za večje število ljudi 

 
do 5 

 
Izkazan delež lastne udeležbe krajanov pri investiciji 

 
do 4 

 
Vpliv geografske lege in regionalni razvoj 

 
do 4 

Dodatne točke 
 

 
do 4 

 
Skupaj točk 

 
do 23 

 
Ocene: 
 
Ureditev vasi glede na izgled vasi in 
funkcionalnost rešitve 
 
4 - zelo dobra in popolno dokumentirana rešitev 
3 - dobro dokumentirana rešitev 
2 - zadovoljivo dokumentirana rešitev 

Pomembnost naložbe za večje število ljudi 
 
5 - investicija je pomembna za vas in širšo okolico 
3 - investicija je pomembna za celotno vas 
1 - investicija je pomembna samo za posameznika 

Načrtovanje predmetne investicije v razvojnem 
projektu CRPOV, VTC ali RPP 
 
2 - predmetna investicija je v razvojnem projektu 
eksplicitno navedena in imenovana 
0 - predmetna investicija v razvojnem projektu ni 
eksplicitno imenovana 

Izkazan delež lastne udeležbe *krajanov 
 
4 - nad 20% lastne udeležbe 
3 - med 10% in 20% lastne udeležbe 
2 - pod 10% lastne udeležbe 
0 - udeležba krajanov pri investiciji ni izkazana 
 
* lastna udeležba: 
- finančna sredstva 
- delo in material (ovrednoteno s strani pooblaščenega 
izvajalca investicije) 

Vpliv geografske lege in regionalni razvoj 
 
2 - občina je obmejna 
1 - lokacija investicije je oddaljena več kot 10 km od 
večjega naselja (nad 5000 prebivalcev) 
 
Občina spada v območje, ki je prednostno glede na 
vzpodbujanje skladnega regionalnega razvoja 
(Skladno z Navodilom o prednostnih območjih 
dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni 
regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01)) 
2 - občina spada v seznam A in B območij 
1 - občina spada v seznam C in D območij 
0 - občina ne spada v seznam A, B, C in D območij 
 
(točke se seštevajo) 

Dodatne točke 
  
2 - lokacija kandidira prvič (takoj po zaključenem 
uvajalnem programu) 
2 - vas je vključena v projekt Moja dežela gostoljubna in 
urejena (projekt Turistične zveze Slovenije) 
 
(točke se seštevajo) 
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Merila za ocenjevanje vlog – kmetije 
 
1. Vsebina vloge je skladna z zahtevami javnega razpisa DA          NE 

 
2. Ocena vloge po sestavinah 

 
Pomen stavbne dediščine 

 
do 5 

 
Pomembnost naložbe za večje število ljudi 

 
do 5 

 
Perspektivnost kmetije 

 
do 5 

 
Pomen za kontinuiteto projekta 

 
do 5 

 
Dodatni kriteriji 

 
do 5 

 
Skupaj točk 

 
do 25 

 
Ocene: 
 
Pomen stavbne dediščine 
 
5 - objekt je razglašen za kulturni spomenik 
državnega pomena 
3 - objekt  je razglašen za kulturni spomenik 
lokalnega pomena 
1 - objekt  je evidentiran kot kulturna dediščina pri 
pristojni Območni enoti Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije 
 

Pomembnost naložbe za večje število ljudi 
 
5 - investicija je pomembna za vas in širšo okolico 
3 - investicija je pomembna za celotno vas 
1 - investicija je pomembna samo za posameznika 

Perspektivnost kmetije 
 
5 - na kmetiji gospodari mlad prevzemnik 
3 - na kmetiji gospodari mlada družina 
1 - kmetija je pred predajo naslednikom 
 

Pomen za kontinuiteto projekta 
 
5 - projekt se izvaja kontinuirano več kot 4 leta 
3 - projekt se izvaja kontinuirano več kot 2 leti 
1 - projekt se izvaja s prekinitvami oz. prvič 
 

Dodatni kriteriji 
 
2 - občina je obmejna 
1 - lokacija investicije je oddaljena več kot 10 km od večjega naselja (nad 5000 prebivalcev) 
 
Občina spada v območje, ki je prednostno glede na vzpodbujanje skladnega regionalnega razvoja (Skladno z 
Navodilom o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 
44/01)) 
2 - občina spada v seznam A in B območij 
1 - občina spada v seznam C in D območij 
0 - občina ne spada v seznam A, B, C in D območij 
 
(točke se seštevajo) 

 
Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge z 
večjim številom točk do porabe sredstev. Vloge z nižjim številom točk bodo zavrnjene. 
 
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije 
 
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno 14. 7. 2003, vsak delavnik 
med 9. in 12. uro, vsako sredo pa tudi med 14. in 16. uro v sobi št. 419 na ARSKTRP, Ljubljana, Dunajska 160 ali na 
elektronskem naslovu: mirjam.kopse@gov.si. 
 
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, Sektor za razvoj podeželja, kontaktna oseba je 
Ariana Libertin, tel. št. 478-92-22, ki je dosegljiva vsak delavnik med 9. in 12. uro, vsako sredo pa tudi med 14. in 16. uro. 
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IX. Rok in način prijave 
 
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, do 14. 7. 2003 (velja poštni žig). 
 
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne 
odpiraj – vloga za javni razpis 1458« 
 
X. Obravnava vlog in postopek odobritve 
 
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo dne 17. 7. 2003 ob 9.  uri na ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge 
bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo za ta namen imenuje direktorica ARSKTRP v soglasju z ministrom za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 
Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku osmih dni od 
odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se zavrže. Zavrže se tudi vse 
vloge vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah. 
 
Na podlagi predloga komisije odloči o vlogah direktorica Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja v roku 60 dni 
po izteku razpisnega roka z odločbo. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku 
osmih dni od prejema odločbe ne vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od zahteve za pridobitev 
nepovratnih sredstev. 
 
Zoper odločbo je možna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju. Prepozno vložene pritožbe se 
zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na ARSKTRP, Dunajska cesta 160, Ljubljana. 
 
ARSKTRP bo spremljala namensko porabo sredstev pri upravičencu. Če bo ARSKTRP ugotovila, da sredstva niso bila 
uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, 
ima pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s 
pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu o predpisani 
meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Ur. l. RS, št. 45/95) ter po Odredbi o načinu obračunavanja zamudnih 
obresti (Ur. l. RS, št. 14/92). Upravičenec ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo 
dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi. 
 
Priloga I.: Upravičljivi stroški 
 
Predložen seznam opredeljuje upravičljive stroške, ki se upoštevajo pri obravnavi vloge prosilcev in pri 
preverjanju zahtevkov za izplačilo sredstev po tem javnem razpisu. 
 

1. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani: 
− stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali 
− stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del), 
− »Nepredvideni stroški« so tisti stroški, ki ne nastanejo po krivdi investitorja in so nujni za zaključek 

investicije in lahko znašajo do 10% upravičljivih stroškov. 
 

2. Ostali splošni stroški 
 
Obnova vasi 
 
1. Gradbena in obrtniška dela 
 
1.1. Novogradnje ali adaptacije 
 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. 
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 2. Zemljska 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  

 3. Betonska dela: 

a) Izdelava podložnega betona; 
b) Izdelava ustreznih konstrukcij;  
c) Montaža armatur; 
d) Izdelava betonskih tlakov, preklad, cementne prevleke;  
e) Montaža ustreznih montažnih elementov; 
f) Izdelava sistema kanalov in jaškov s pokrovi;  
g) Nepredvideni stroški; 
h) Pomožna dela, drobni material. 

 4. Zidarska dela: 

a) Zidanje/postavitev zidov, predelnih sten;  
b) Horizontalna in vertikalna izolacija objekta; 
c) Grobi in fini omet stropov in  zidov objekta;  
d) Izdelava armiranobetonskega estriha;  
e) Vzidava okvirjev, oken, vrat;  
f) Vzidava drugih (manjših) elementov v objektu (dimnikov); 
g) Nepredvideni stroški; 
h) Pomožna dela, drobni material. 

 5. Tesarska dela: 

a) Izdelava vseh vrst opažev za novogradnjo ali adaptacijo objekta;  
b) Izdelava premičnih odrov;  
c) Izdelava lesene strešne konstrukcije;  
d) Izdelava raznih manjših tesarskih konstrukcij; 
e) Nepredvideni stroški; 
f) Pomožna dela, drobni material. 

 6. Fasaderska dela: 

a) Omet fasade; 
b) Izdelava izolacij;  
c) Obloge zidov;  
d) Izdelava fasadnega podstavka; 
e) Nepredvideni stroški; 
f) Pomožna dela, drobni material. 

 7. Kanalizacija: 

a) Polaganje cevi na podlago; 
b) Izdelava kanalizacijskih jaškov s pokrovi;  
c) Izdelava peskolovov; 
d) Izdelava drenaže objekta;  
e) Nepredvideni stroški; 
f) Pomožna dela, drobni material. 

 8. Krovska dela: 

a) Namestitev  strešne kritine;  
b) Nepredvideni stroški; 
c) Pomožna dela, drobni material. 

 9. Kleparska dela: 

a) Izdelava žlebov; 
b) Izdelava kapnih in čelnih obrob; 
c) Izdelava odtočnih cevi; 
d) Snegolovi;  
e) Nepredvideni stroški; 
f) Pomožna dela, drobni material. 
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 10. Keramičarska dela: 

a) Priprava podlage za polaganje keramike; 
b) Polaganje keramike; 
c) Zaključna keramičarska dela; 
d) Nepredvideni stroški; 
e) Pomožna dela, drobni material. 

 11. Mizarska dela: 

a) Vgradnja oken, vrat s podboji, lesenih polnil za ograje; 
b) Nepredvideni stroški; 
c) Pomožna dela, drobni material. 

 12. Parketarska dela: 

a) Polaganje parketa z vsemi deli; 
b) Nepredvideni stroški; 
c) Pomožna dela, drobni material. 

 13. Pleskarska dela: 

a) Pleskanje sten in stropov; 
b) Pleskanje/premaz lesenih, kovinskih elementov in površin; 
c) Nepredvideni stroški; 
d) Pomožna dela, drobni material. 

 14. Ključavničarska dela: 

a) Izdelava predpražne rešetke; 
b) Izdelava kovinskih ogrodij za ograje (balkoni, stopnišče); 
c) Nepredvideni stroški; 
d) 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. 

 
 
 
2.  Ostali splošni stroški 
 

1. Ostali splošni 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. 
 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
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Št. 328-1/2003/35 Ob-95082 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 
Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 26. člena v zvezi z 18. členom Uredbe o programih kmetijske strukturne politike 
in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 43/03) (v nadaljevanju: Uredba), objavlja, 
 

javni razpis 
za sofinanciranje podpor ekonomski diverzifikaciji podeželja – alternativni dohodkovni viri za leti 2003 in 2004 

 
I. Predmet javnega razpisa 
 
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij v: 
1. turistično ponudbo na kmetiji: 

- izgradnja ali obnova osnovnih in spremljajočih prostorov ter nakup opreme za opravljanje turistične dejavnosti na 
kmetijah z nastanitvijo; 

- izgradnja ali obnova osnovnih prostorov in nakup opreme za opravljanje turistične dejavnosti na kmetijah brez 
nastanitve; 

2. domačo obrt na kmetiji: 
- ureditev oziroma preureditev delavnic v obstoječih ali novih objektih; 
- nakup opreme, potrebne za opravljanje domače obrti; 
- ureditev in oprema razstavnega in prodajnega prostora ter skladiščnih prostorov. 

 
Podpora za ekonomsko diverzifikacijo podeželja – alternativni dohodkovni viri je določena v 18. členu Uredbe, višina sredstev 
pa je določena v Odloku o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za 
proračunsko leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 46/03) na proračunski postavki 2470 – Podpore ekonomski diverzifikaciji 
podeželja – alternativni dohodkovni viri. 
 
Višina sredstev za ta namen je: 
 
Upravičenec Leto 2003 Leto 2004 
Kmetije do 22.742.901 SIT do 84.000.000 SIT 

 
II. Upravičenci 
 
Upravičenci do podpor po tem javnem razpisu so kmetije, ki so zunaj območja vinskih turističnih cest (v nadaljevanju: 
VTC) ali razvojnih programov podeželja (v nadaljevanju: RPP). 
 
Za kmetijo lahko vloži vlogo za pridobitev sredstev samo ena fizična oseba, ki je za to pooblaščena (nosilec kmetijskega 
gospodarstva). Nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetije in mora vlogi priložiti 
pooblastilo lastnika oziroma morebitnih solastnikov kmetije, kolikor gre za novogradnjo ali obnovo objekta. 
 
III. Pogoji za dodelitev sredstev 
 
Splošni pogoji: 
1. Upravičenec mora vložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in 

dokazili, ki so v njej navedeni; 
2. Kmetija mora biti vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo 

gozdarstvo in prehrano; 
3. Kmetija mora imeti v lasti vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih zemljišč, po predpisih, ki urejajo dedovanje kmetijskih 

gospodarstev. 
Za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje: 

− 1 ha njiv ali vrtov ali 
− 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali 
− 4 ha pašnikov ali 
− 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali 
− 8 ha gozdov ali 
− 5 ha gozdnih plantaž ali 
− 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin. 

4. Upravičenec mora predložiti poslovni načrt, ki mora biti izdelan v skladu z metodologijo kmetijske svetovalne službe, 
in sicer za čas izvajanja investicije (v poslovnem načrtu mora biti zajeta tudi osnovna dejavnost); 

5. Upravičenec mora predložiti mnenje kmetijske svetovalne službe o nameravani investiciji; 
6. Upravičenec mora predložiti dokazila o finančnem stanju; 
7. Upravičenec mora imeti registrirano dopolnilno dejavnost oziroma mora zagotoviti, da bo najpozneje eno leto po 

zaključku investicije registriral dopolnilno dejavnost pri pristojnem upravnem organu; 
8. Upravičenec mora predložiti ustrezno dokumentacijo oziroma dovoljenja, kolikor gre za gradbene ukrepe; 
9. Upravičenec mora predložiti dokazilo o stalnem prebivališču. 
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Upravičenec, ki po tem razpisu prejme sredstva za investicijo, mora opravljati dejavnost, za katero so mu bila sredstva 
dodeljena, še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev in v tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb 
oziroma odtujiti investicije ali jo uporabljali v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev. 

 
Kot bistvene spremembe se štejejo spremembe, ki: 

− bistveno vplivajo na naravo investicije ali pogoje izvajanja ali ki dajejo gospodarski družbi ali javni instituciji 
neupravičeno prednost,  

− so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta ali prenehanja oziroma spremembe 
kraja sofinanciranja proizvodne dejavnosti. 

 
Določbe ne veljajo v primeru višje sile. Za višjo silo se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče 
predvideti in katerih posledic ni mogoče odvrniti (smrt, 80% invalidnost, potres, udar strele, samovžig, plaz, poplava). 

 
O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora upravičenec nemudoma oziroma najkasneje v tridesetih dneh 
obvestiti Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP). 

 
Upravičenec, ki pridobi sredstva na podlagi tega javnega razpisa, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za 
pridobitev sredstev, hraniti še najmanj štiri leta od dneva pridobitve sredstev. 
 
Posebni pogoji: 
1. v primeru turistične ponudbe na kmetiji investicija ne sme presegati skupno največjega fizičnega obsega, določenega 

s predpisi o dopolnilni dejavnosti na kmetiji (20 ležišč, 60 sedežev na kmetijo); 
2. v primeru turistične ponudbe na kmetiji pri investicijah v ureditev prostorov za rekreacijo in prosti čas gostov (savna, 

fitness, bazen in teniško igrišče) mora imeti upravičenec zagotovljenih vsaj 10 ležišč; 
3. v primeru domače obrti na kmetiji morajo predložiti mnenje Obrtne zbornice Slovenije, da gre za izdelek domače obrti. 
 
  
IV. Omejitve 

 
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto investicijo samo iz enega ukrepa Uredbe. 

 
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem 
razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije. 
 
Skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh javnih virov za turizem na kmetiji in domačo obrt, ne sme presegati 
50% upravičljivih stroškov za območje osrednje Slovenije ter 55% za ostala območja, v skladu s potrjeno regionalno 
karto Republike Slovenije. 
 
Sredstva se ne dodelijo za investicije zunaj območja Republike Slovenije. 
 
V. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev 
 
A) Splošni finančni pogoji 
Sredstva se upravičencem dodelijo za sofinanciranje stroškov investicije v višini do 50% upravičljivih stroškov za 
območje osrednje Slovenije ter do 55% upravičljivih stroškov za ostala območja v skladu s potrjeno regionalno karto 
Republike Slovenije oziroma največ 15.000.000 SIT v primeru turistične ponudbe na kmetiji in največ 5.000.000 SIT v 
primeru domače obrti na kmetiji. Sredstva se dodelijo samo v primeru, če je skupna vrednost investicije vsaj 2.000.000 
SIT. 
 
Sredstva se izplačajo na osnovi izstavljenega zahtevka s prilogami: 

− poročilo o opravljenem delu; 
− originalni plačani računi ali plačane in s strani nadzornega organa potrjene gradbene situacije. 

 
Sredstva se bodo dodelila le za vlaganja, ki so se pričela izvajati največ eno leto pred objavo tega javnega razpisa (kot 
začetek izvedbe investicije se šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev). 
V primeru fazne gradnje se mora delovna faza, ki je predmet podpore iz tega člena, začeti največ eno leto pred objavo 
javnega razpisa in mora biti zaključena do 30. 9. 2004. 
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B) Sredstva se ne dodelijo za: 

− nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb, 
− ureditev prostorov za predelavo živil, 
− nakup rabljene opreme, 
− plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, 
− stroške poslovanja (npr. tudi stroški vzdrževanja in najema itd.), 
− bančne stroške in stroške garancij, 
− stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske 

upravičenosti, nakup patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in presegajo 12% 
priznanih stroškov investicije in 

− stroške promocije. 
 

VI. Poraba sredstev 
 
Sredstva bodo upravičenci lahko koristili na podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika porabe sredstev bo določena s 
pogodbo. 
 
Pred sklenitvijo pogodbe mora upravičenec predložiti: 
- zaključeno finančno konstrukcijo z dokazili. 
 
Zahtevke za izplačilo morajo predložiti na ARSKTRP najkasneje do 30. 10. 2003, v primeru dvoletnih pogodb pa 
najkasneje do 30. 9. 2004. 
 
VII. Merila za ocenjevanje vlog 

1. Vsebina vloge je skladna z zahtevami javnega razpisa    DA          NE 

2.  Ocena vloge po sestavinah 
 
Ekonomska upravičenost investicije 

 
do 4 

 
 
Vpliv naložbe na nove možnosti stalne ali dodatne zaposlitve 

 
do 4 

 

Vpliv naložbe na popestritev ponudbe na ožjem območju investicije 

 
do 4 

 
Vpliv naložbe na povečanje osnovne dejavnosti na kmetiji 

 
do 4 

 
Vpliv lokacije naložbe (v primeru turizma) oz. vpliv kakovosti izdelka (v primeru obrti) 

 
do 4 

 
 
Vpliv konkurenčne sposobnosti 

 
 

do 4 

 
Skupaj točk 

 
do 24 

 
Ocene: 

Ekonomska upravičenost investicije 
4 - iz poslovnega načrta je ugotovljena visoka 

donosnost investicije 
3 - ugotovljena povprečna donosnost 
2 - slabša od povprečja panoge 
0 - upravičenost investicije ni zadostna 
 

Vpliv naložbe na nove možnosti stalne in dodatne 
zaposlitve družinskih članov 
4 - z naložbo bosta zagotovljeni 2 novi delovni mesti ali 

več 
3 - z naložbo bo zagotovljeno 1/2-2 novi delovni mesti 
2 - z naložbo bo zagotovljeno 0-1/2 novega delovnega 

mesta 
Vpliv naložbe na popestritev ponudbe na ožjem 
območju investicije 
4 - na območju naselja ni te ponudbe 
3 - na območju naselja sta do 2 ponudbi 
2 - na območju naselja je od 2 do 5 ponudb 
0 - ni nobenega vpliva 

Vpliv naložbe na povečanje osnovne dejavnosti na 
kmetiji 
4 - ugotovljen zelo velik vpliv naložbe na povečanje 

osnovne dejavnosti na kmetiji 
3 - pomemben vpliv 
2 - posreden vpliv 
0 - ni nobenega vpliva 
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Vpliv lokacije naložbe (v primeru turizma) oz. 
vpliv kakovosti izdelka (v primeru obrti) 
 
Turizem: 
4 - območje ima naravne in kulturne znamenitosti 

državnega pomena, izletniške ter športno 
rekreativne točke 

2 - območje ima naravne in kulturne znamenitosti 
regionalnega pomena, izletniške ter športno 
rekreativne točke 

0 - območje ima samo izletniške ter športno 
rekreativne točke 

Obrt: 
4 - izdelek domače obrti je unikat 
2 - izdelek domače obrti ni unikat 

Vpliv konkurenčne sposobnosti 
 
4 - turizem: trženje poteka po organiziranih poteh 

(katalogi, agencije)  
    - obrt: trženje poteka po organiziranih poteh (pogodba o 

stalnem odkupu) 
3  - turizem: trženje je organizirano z lastno promocijo 

(internetne strani, table, …) 
    - obrt: trženje je organizirano z lastno promocijo 

(internetne strani) ali s prodajo na domu 
2 - opravljena je raziskava trga v primeru, ko z dejavnostjo 

šele začenjajo 
0 - trženje ni organizirano, raziskava ni opravljena 
 
 

 
 
Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Način ocenjevanja je razviden iz razpisne 
dokumentacije. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge z večjim številom točk do porabe sredstev. Vloge z 
nižjim številom točk bodo zavrnjene. 
 
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije 
 
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno 14. 7. 2003, vsak delavnik 
med 9. in 12. uro, vsako sredo pa tudi med 14. in 16. uro v sobi št. 419 na ARSKTRP, Ljubljana, Dunajska 160 ali na 
elektronskem naslovu: mirjam.kopse@gov.si. 
 
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, Sektor za razvoj podeželja, kontaktna oseba je 
Bernarda Čebulj, tel. št. 01/478-92-18, ki je dosegljiva vsak delavnik med 9. in 12. uro, vsako sredo pa tudi med 14. in 16. 
uro. 
 
IX. Rok za predložitev vlog 
 
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana do 14. 7. 2003 (velja poštni žig). 
 
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne 
odpiraj – vloga za javni razpis 2470« 
 
X. Obravnava in postopek odobritve 
 
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo dne 17. 7. 2003 ob 9. uri ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo 
pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo za ta namen imenuje direktorica ARSKTRP v soglasju z ministrom za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 
Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku osmih dni od 
odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se zavrže. Zavrže se tudi vse 
vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah. 
 
Na podlagi predloga komisije odloči o vlogah direktorica ARSKTRP, v roku 60 dni po izteku razpisnega roka, z odločbo. 
Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema odločbe ne 
vrnejo podpisane pogodbe, se šteje, da so odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev. 
 
Zoper odločbo je možna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju. Prepozno vložene pritožbe se 
zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na ARSKTRP, Dunajska cesta 160, Ljubljana. 
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ARSKTRP bo spremljala namensko porabo sredstev pri upravičencu. Če bo ARSKTRP ugotovila, da sredstva niso bila 
uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, 
ima pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s 
pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu o predpisani 
meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Ur. l. RS, št. 45/95) ter po Odredbi o načinu obračunavanja zamudnih 
obresti (Ur. l. RS, št. 14/92). Upravičenec ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo 
dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi. 
 
Priloga I.: Upravičljivi stroški 
 
Predložen seznam opredeljuje upravičljive stroške, ki se upoštevajo pri obravnavi vloge prosilcev in pri 
preverjanju zahtevkov za izplačilo sredstev po tem javnem razpisu. 
 

3. 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). 

 
4. Pri opremi stroški vključujejo stroške nakupa opreme, transporta in montaže. 

 
5. »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. 
 
Ekonomska diverzifikacija podeželja – alternativni dohodkovni viri 
 
1. Gradbena in obrtniška dela 
 
1.1. Novogradnje ali adaptacije: 

- objektov turističnih zmogljivosti, 
- pomožnih objektov za turistično dejavnost in 
- delavnic domače obrti 

 1. Rušitvena dela: 

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  

 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. 
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 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. 

 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 ogrodij za ograje (balkoni, stopnišče); 
c) Nepredvideni stroški; 
d) Pomožna dela, drobni material. 

 15. Elektroinštalaterska dela: 

a) Vgradnja notranje in zunanje elektroinštalacije; 
b) Nepredvideni stroški; 
c) Pomožna dela, drobni material. 
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 16. 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. 

 
 
2. Oprema 
 

V okviru ekonomske diverzifikacije podeželja je opravičljiv strošek nakupa, transporta in montaže opreme za: 

1. turistične zmogljivosti na kmetiji 
2. delavnice domače obrti  
 
2.1. Oprema za turistično dejavnost na kmetiji 

 1. Oprema za osnovne objekte za turistično dejavnost: pohištvo in oprema za spalnico, sanitarije, kuhinjo, 
bivalno sobo, jedilnico, predsobo, … 

 2. Oprema pomožnih objektov za turistično dejavnost na kmetiji: žična ograja in mreže za igrišča, savna, 
montažni bazen, solarij, oprema za fitness, oprema za športe na prostem, gorsko kolo, čoln, jahalna 
oprema, smučarska vlečnica, betonski kamin, oprema za otroška igrišča. 

2.2 Oprema za delavnice domače obrti: 

stroji, orodja, lesene ali kovinske police, delovne površine (mize, pulti). 

 
 
3.  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. 
 

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

 
 

Št. 328-1/2003/35 Ob-95083 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 
Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 26. člena v zvezi z 20. členom Uredbe o programih kmetijske strukturne politike 
in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 43/03) (v nadaljevanju: Uredba), objavlja 
 

javni razpis 
za sofinanciranje ukrepov prostorskega urejanja – razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva za leti 

2003 in 2004 
 

I. Predmet javnega razpisa 
 
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij: 

1. v novogradnjo in rekonstrukcijo nekategoriziranih cest (dovozne ceste in pristopi do objektov ter zemljišč, ceste 
v zasebni lasti) in javnih poti; 

2. v izgradnjo, ureditev in opremo tematskih poti za izboljšanje turistične infrastrukture (učne, gozdne, jahalne, 
kolesarske, pohodniške poti in druge poti v javni rabi); 

3. v opremo, ureditev in označitev območij vinskih turističnih cest (v nadaljevanju: VTC); 
4. v ureditev vodne infrastrukture na podeželju za preskrbo s pitno vodo: 

- iskanje novih vodnih virov; 
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov; 
- novogradnja vodovodnih sistemov. 
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Podpora za razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva je določena v 20. členu Uredbe, višina sredstev pa je 
določena v Odloku o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za 
proračunsko leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 46/03), na proračunski postavki 3804 – Razvoj infrastrukture, povezane 
z razvojem kmetijstva.  
 
Višina sredstev za ta namen je: v letu 2003 je 20.886.852 SIT, v letu 2004 pa 200.000.000,00 SIT.  
Upravičenec Leto 2003 Leto 2004 
Občine, kmetijska gospodarstva do   20.886.852 SIT do 200.000.000 SIT 

 

II. Upravičenci 

 
Upravičenci do podpor po tem javnem razpisu: 

- iz 1. in 4. točke I. poglavja tega javnega razpisa so občine, ki so na območjih programov celostnega razvoja 
podeželja in obnove vasi (v nadaljevanju: CRPOV) in so obenem izven območij, kjer so v teku programi VTC ali 
drugi razvojni programi podeželja (v nadaljevanju: RPP), ki jih izvaja ministrstvo pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, ter kmetijska gospodarstva, ki so na območjih CRPOV, VTC in drugih RPP, ki jih izvaja ministrstvo 
pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 
- iz 2. točke I. poglavja tega javnega razpisa so občine, ki so na območjih CRPOV in so obenem izven območij, 
kjer so v teku programi VTC ali drugi RPP; 
- iz 3. točke I. poglavja tega javnega razpisa so občine na območju VTC. Vlogo za pridobitev sredstev predloži 
ena od občin v imenu ostalih občin na območju VTC. 

 
 
III. Pogoji za dodelitev sredstev 
 
A) Za občine iz 1., 2. in 4. točke I. poglavja tega javnega razpisa: 

1. upravičenec mora vložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi 
prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni; 

2. investicija mora biti v skladu s prioriteto v razvojnem programu CRPOV; 
3. upravičenec mora predložiti mnenje projektnega sveta CRPOV; 
4. investicija se mora izvajati izven naselja s statusom mesta; 
5. v primeru oskrbe z vodo se mora priložiti potrdilo o ustreznosti kvalitete pitne vode; 
6. upravičenec mora predložiti investicijski program v skladu s predpisi o enotni metodologiji za izdelavo 

programov za javna naročila investicijskega značaja; 
7. upravičenec mora priložiti ustrezno dokumentacijo oziroma dovoljenja; 
8. upravičenec mora predložiti dokazilo o zagotovitvi lastnega deleža sredstev; 
9. investicija se lahko prične po pridobljenem soglasju ministrstva, pristojnega za finance. 
 

B) Za občine iz 3. točke I. poglavja tega javnega razpisa: 
1. upravičenec mora vložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi 

prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni; 
2. upravičenec mora predložiti program označitve z detajli za celotno območje VTC oziroma elaborat s popisom 

del za izvedbo, opremo ter ureditev; 
3. upravičenec mora predložiti ustrezno dokumentacijo oziroma dovoljenja; 
4. upravičenec mora predložiti finančno konstrukcijo razdelitve stroškov po posameznih občinah; 
5. predložiti morajo dokazilo o zagotovitvi lastnega deleža sredstev; 
6. predložiti morajo soglasje projektnega sveta VTC; 
7. investicija se lahko prične po pridobljenem soglasju ministrstva, pristojnega za finance. 

 
C) Za kmetijska gospodarstva iz 1. in 4. točke I. poglavja tega javnega razpisa: 

1. upravičenec mora vložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi 
prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni; 

2. investicija mora biti v skladu s prioriteto v programu CRPOV, VTC ali drugih RPP; 
3. upravičenec mora predložiti mnenje projektnega sveta CRPOV, VTC ali drugih RPP; 
4. investicija se mora izvajati izven naselja s statusom mesta; 
5. v primeru oskrbe z vodo se mora priložiti potrdilo o ustreznosti kvalitete pitne vode; 
6. kmetijsko gospodarstvo, ki je fizična oseba, mora predložiti poslovni načrt (poslovni načrt mora biti izdelan 

najmanj za čas izvajanja investicije); 
7. kmetijsko gospodarstvo, ki je pravna oseba, mora predložiti investicijski program v skladu s predpisi, ki urejajo 

enotno metodologijo za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (investicijski program 
mora biti izdelan najmanj za čas izvajanja investicije); 

8. upravičenec mora priložiti ustrezno dokumentacijo oziroma dovoljenja; 
9. kmetijsko gospodarstvo ne sme biti v stečajnem postopku ali v postopku prisilne poravnave (velja za pravne 

osebe in s.p.); 
10. upravičenec mora predložiti dokazilo o zagotovitvi lastnega deleža sredstev; 
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Upravičenec, ki pridobi sredstva na podlagi tega javnega razpisa, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za 
pridobitev sredstev, hraniti še najmanj štiri leta od dneva pridobitve sredstev. 
 
IV. Omejitve 
 
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto investicijo samo iz enega ukrepa Uredbe. 
 
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem 
razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije. 
 
V primeru, da je upravičenec kmetijsko gospodarstvo, skupna višina dodeljnih državnih pomoči iz vseh javnih virov za 
razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva, ne sme presegati 50% upravičljivih stroškov na območjih z 
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in 40% na ostalih območjih. 
 
Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. 
 
V. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev 
 
A) Splošni finančni pogoji 
Sredstva se upravičencem dodelijo do 25% upravičljivih stroškov oziroma največ 12.000.000 SIT v primeru 1. točke 
I. poglavja javnega razpisa, največ 2.000.000 SIT v primeru 2. točke I. poglavja javnega razpisa in največ 24.000.000 SIT 
v primeru 4. točke I. poglavja javnega razpisa. V primeru 3. točke I. poglavja javnega razpisa znaša delež dodeljenih 
sredstev do 50%, priznanih stroškov investicije. Skupna vrednost investicije mora znašati vsaj 2.000.000 SIT. 
 
Sredstva se občinam izplačajo na osnovi izstavljenega zahtevka s prilogami: 

- poročilo o opravljenem delu izvajalca, potrjeno s strani upravičenca, 
- izstavljeni originalni računi izvajalca potrjeni s strani upravičenca ali s strani nadzornega organa in 

upravičenca potrjene gradbene situacije. 
 
Sredstva se kmetijskim gospodarstvom izplačajo na podlagi izstavljenega zahtevka s prilogami: 

- poročilo o opravljenem delu izvajalca, potrjeno s strani nadzornega organa, 
- originalni plačani računi ali plačane in s strani nadzornega organa potrjene gradbene situacije. Računi oz. 

gradbene situacije ne smejo biti izdane pred 7. 6. 2002. 
 

B) Sredstva se ne dodelijo za: 
- nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb, 
- stroške poslovanja (na primer tudi stroški vzdrževanja in najema itd.), 
- plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, 
- bančne stroške in stroške garancij, 
- stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske 

upravičenosti, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in presegajo 
12% priznanih stroškov investicije, 

- stroške promocije, 
- izgradnjo samo pomožnih objektov, na primer mostu. 

 
VI. Poraba sredstev 
 
Za investicije, ki bodo sofinancirane občinam iz sredstev državnega proračuna v obliki investicijskih transferjev, morajo 
le-te pred njihovim začetkom pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za finance. 
 
Sredstva bodo upravičenci koristili na podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika porabe sredstev bo določena s pogodbo.  
 
Pred sklenitvijo pogodbe mora upravičenec predložiti: 
- zaključeno finančno konstrukcijo z dokazili. 
 
Pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev mora upravičenec predložiti: 
- soglasje ministrstva, pristojnega za finance (samo občine); 
- dokazilo, da je bil postopek izbire izvajalca izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih in pogodbo z izbranim 
izvajalcem v primeru, da je upravičenec zavezanec po Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 
30/01). 
 
Zahtevke za izplačilo morajo upravičenci predložiti na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: 
ARSKTRP) najkasneje do 30. 10. 2003, v primeru dvoletnih pogodb pa najkasneje do 30. 9. 2004. 
 
Vlagatelji, ki sredstva pridobijo v imenu upravičencev, morajo ta sredstva prenakazati upravičencem najpozneje v petih 
delovnih dneh po njihovem prejemu. 
 



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 49-51 / 30. 5. 2003 / Stran 2901 
 
Vlagatelj ne sme pogojevati uveljavljanja ali izplačila sredstev upravičencu z obsegom proizvodnega ali pogodbenega 
sodelovanja ali nakupom kateregakoli blaga iz svoje trgovske mreže. 
 
Za uveljavljanje sredstev sme vlagatelj upravičencu zaračunati stroške poslovanja največ v višini 1% od pridobljenih 
sredstev. 
 
 
VII. Merila za ocenjevanje vlog 
 
1.) Za občine, za ukrepe: 
-    iz 1. točke l. poglavja: novogradnje in rekonstrukcije nekategoriziranih cest in javnih poti, 
-    iz 4. točke l. poglavja: ureditev vodne infrastrukture na podeželju za preskrbo s pitno vodo. 
 
1. Vsebina vloge je skladna z zahtevami javnega razpisa DA  NE 
2. Ocena vloge 

 
Ocena vlog po posameznih prednostnih pogojih 

 
Št. točk 

 
Kontinuiteta glede na leto uvajanja CRPOV  

 
do 4 

 
Izkazan delež lastne udeležbe krajanov 

 
do 4 

 
Območja z omejenimi dejavniki za kmet. dejavnost 

 
do 4 

 
Lokacija investicije glede na oddaljenost od večjega naselja 

 
do 4 

 
Dodatni kriteriji 
 

 
do 4 

 
Skupaj točk 

 
do 20 

Ocene : 
Območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost  
4 - celotna investicija se nahaja na območju z omejenimi 
dejavniki za kmetijsko dejavnost 
2 - vsaj del investicije se nahaja na območju z omejenimi 
dejavniki  za kmetijsko dejavnost 
1 - investicija se ne nahaja na območju z omejenimi 
dejavniki za kmetijsko dejavnost  

Kontinuiteta glede na leto uvajanja CRPOV 
(šteje se leto, ko je bila sklenjena pogodba med 
MKGP in občino) 
4 - pogodba med MKGP in občino je bila sklenjena 
v letu 2001 ali 2002 
2 - pogodba med MKGP in občino je bila sklenjena 
v letu 1999 ali 2000 
1 - pogodba med MKGP in občino je bila sklenjena 
v letu 1998 ali prej  
 
 

Lokacija investicije glede na oddaljenost od večjega 
naselja (cestna povezava) 
 
 4 - Lokacija investicije je oddaljena več kot 10 km od 
večjega naselja (nad 5000 prebivalcev) 
2 - Lokacija investicije je v bližini do 10 km od  

 večjega naselja (nad 5000 prebivalcev) 

Izkazan delež lastne udeležbe krajanov 
 
4  - izkazan delež  nad 20% lastne udeležbe 
3  - izkazan delež od 10% do 20% lastne udeležbe 
2  - izkazan delež pod 10% lastne udeležbe 
0  - udeležba karajanov ni izkazana 
 
Opomba: kot lastna udeležba  krajanov se 
upošteva: 

- delo in material,  
- finančna sredstva. 

Dodatni kriteriji 
 
Občina je obmejna 

2 DA 
0 NE 

Občina spada  v območje, ki je prednostno glede na 
vzpodbujanje skladnega regionalnega razvoja (Skladno z 
Navodilom o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, 
pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 
44/01)) 

2 - občina spada v seznam A in B območij 
                      1 - občina spada v seznam C in D območij 
                      0 - občina ne spada v seznam območij A, B, 
                           C in D      
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2.) Za občine, za ukrep: 

- iz 2 točke l. poglavja: izgradnjo, ureditev, in opremo tematskih poti za izboljšanje turistične infra-
strukture, 

  
1. Vsebina vloge je skladna z zahtevami javnega razpisa DA NE 
2.  Ocena vloge 

 
Ocena vlog po posameznih prednostnih pogojih 

 
Št. točk 

 
Kontinuiteta glede na leto uvajanja  CRPOV  
 

 
do 4 

 
Izkazan delež drugih sofinancerjev 

 
do 4 

 
Območja z omejenimi dejavniki za kmet. dejavnost 

 
do 4 

 
Načrtovanje predmetne investicije v Razvojnem programu CRPOV 

 
do 4 

 
Dodatni kriteriji 
 

 
do 4 

 
Skupaj točk 

 
do 20 

 
Ocene : 

 3)   Območja z omejenimi dejavniki za kmet. dejavnost   
4 - celotna investicija se nahaja na območju z omejenimi 
dejavniki za kmetijsko dejavnost 
2 - vsaj del investicije se nahaja na območju z omejenimi 
dejavniki  za kmetijsko  dejavnost 
1 - investicija se ne nahaja na območju z omejenimi 
dejavniki za kmetijsko dejavnost  

 
1) Kontinuiteta glede na  leto uvajanja  
CRPOV,( šteje se leto , ko je bila sklenjena 
pogodba med MKGP in občino)  
4 - pogodba med MKGP in občino je bila sklenjena 
v letu 2001 ali 2002 
2 - pogodba med MKGP in občino je bila sklenjena 
v letu 1999 ali 2000 
1 - pogodba med MKGP in občino je bila sklenjena 
v letu 1998 ali prej  
 
 

4) Načrtovanje predmetne investicije v Razvojnem 
programu CRPOV 
 4 - predmetna tematska pot je v razvojnem projektu 
CRPOV eksplicitno navedena in imenovana 
2 - predmetna tematska pot v Razvojnem projektu CRPOV 
ni eksplicitno imenovana 

2) Izkazan delež sofinancerjev 
 
4  - izkazan delež drugih sofinancerjev  nad 20 % 
3  - izkazan delež drugih sofinancerjev od 10% do 
20%  
2  - izkazan delež drugih sofinancerjev  pod 10% 
lastne udeležbe 
0  - udeležba drugih sofinancerjev  ni izkazana 
 
 

5) Dodatni kriteriji 
 
Občina je obmejna 

2 - DA 
0 - NE 

Občina spada  v območje, ki je prednostno glede na 
vzpodbujanje skladnega regionalnega razvoja (Skladno z 
Navodilom o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, 
pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 
44/01)) 

2 - občina spada v seznam A in B območij 
                      1 - občina spada v seznam C in D območij 
                      0 - občina ne spada v seznam območij A, B,  
                           C in D      
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3.) Za občine, za ukrep: 

- iz 3 točke l poglavja: opremo, ureditev in označitev območij VTC. 
 

1. Vsebina vloge je skladna z zahtevami javnega razpisa DA NE 
2. Ocena vloge 

 
Ocena vlog po posameznih prednostnih pogojih 

 
Št. točk 

Kontinuiteta izvedbe glede na leto pričetka ureditve oz. značitve VTC v občini  
do 4 

 
Izkazan delež drugih sofinancerjev 

 
do 4 

Območja z omejenimi dejavniki za kmet. dejavnost   
do 4 

 
Stanje označevanja  oz. ureditve VTC v občini  

 
do 4 

 
Dodatni kriterij  
 

 
 
do 4 

 
Skupaj točk 

 
do 20 

 
Ocene : 

Območja z omejenimi dejavniki za kmet. dejavnost  
4 - celotna investicija se nahaja na območju z 

omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost 
2 - vsaj del investicije se nahaja na območju z 

omejenimi dejavniki  za kmetijsko dejavnost  
1 - investicija se ne nahaja na območju z omejenimi 

dejavniki za kmetijsko dejavnost  
 

Kontinuiteta  izvedbe glede na leto pričetka 
ureditve oz. označitve VTC v občini 
4 - pričetek ureditve oz. označitve je bil v letu 2002, 
     2003 
 
2 - pričetek ureditve oz. označitve je bil v letu 2000, 
     2001 
 
1 - pričetek ureditve oz. označitve je bil v letu 1999 ali 
     prej 
 

 
Stanje označevanja oz. ureditve VTC v občini  
 4 - območje celotne VTC še ni  nič označeno in 

urejeno 
 2 - območje celotne VTC je delno že označeno in 

urejeno 
 

Izkazan delež sofinancerjev 
 
4  - izkazan delež drugih sofinancerjev  nad 20 % 
3  - izkazan delež drugih sofinancerjev od 10% do 20% 
2  - izkazan delež drugih sofinancerjev  pod 10% lastne

  udeležbe 
0  - udeležba drugih  sofinancerjev  ni izkazana 
 

Dodatni kriteriji 
 
4 - vloga vključuje vse občine, ki pripadajo predmetni 

VTC 
3 - vloga vključuje več kot polovico občin, ki pripadajo 

predmetni VTC 
2 - vloga vključuje manj kot polovico občin, ki pripadajo 

predmetni VTC 
0 - vloga vključuje samo eno občino  
 

 
 
 
4.) Za kmetijska gospodarstva, za ukrepa: 
- iz 1. točke l. poglavja: novogradnje in rekonstrukcije nekategoriziranih cest in javnih poti, 
- iz 4. točke l. poglavja: ureditev vodne infrastrukture na podeželju za preskrbo s pitno vodo.    
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1. Vsebina vloge je skladna z zahtevami javnega razpisa DA NE 
2. Ocena vloge 

 
Ocena vlog po posameznih prednostnih pogojih 

 
Št. točk 

 
Kontinuiteta glede na leto pričetka izvedbe del predmetnega projekta 

 
do 4 

 
Izkazan delež drugih sofinancerjev 

 
do 4 

 
Območja z omejenimi dejavniki za kmet. dejavnost 

 
do 4 

 
Lokacija kmetijskega gospodarstva glede na oddaljenost od večjega naselja 
 

 
do 4 

 
Dodatni kriteriji 

 
do 4 

 
Skupaj točk 

 
do 20 

 
Ocene : 

Območja z omejenimi dejavniki za kmet. pridelavo 
4 - celotna investicija se nahaja na območju z omejenimi 

  dejavniki za kmetijsko dejavnost  
2 - vsaj del investicije se nahaja na območju z omejenimi 

  dejavniki  za kmetijsko dejavnost  
1 - investicija se ne nahaja na območju z omejenimi 

  dejavniki za kmetijsko dejavnost  

Kontinuiteta glede na leto  pričetka izvedbe 
predmetnega projekta 

 
4 - pričetek del predmetnega projekta je v letu 

 2002,2003 
 
2 - pričetek del  predmetnega projekta je v letu 

 2000,2001 
 
1 - pričetek del predmetnega projekta je v letu 

1999 ali prej 
 

Lokacija kmetijskega gospodarstva  glede na 
oddaljenost od večjega naselja 
4 - lokacija kmetijskega gospodarstva  je oddaljena več 

kot 10 km od večjega naselja (nad 5000 prebivalcev) 
2 - lokacija kmetijskega gospodarstva je v bližini do 

10 km od večjega naselja (nad 5000 prebivalcev) 

Izkazan delež sofinancerjev 
 
4  - izkazan delež drugih sofinancerjev  nad  20% 
3  - izkazan delež drugih sofinancerjev od 10% do 

20%  
2  - izkazan delež drugih sofinancerjev  pod 10% 

lastne udeležbe 
0  - udeležba drugih sofinancerjev  ni izkazana 

 

Dodatni kriteriji 
Občina  je obmejna 

2    DA 
0    NE 

Občina spada  v območje, ki je prednostno glede na 
vzpodbujanje skladnega regionalnega razvoja (Skladno z 
Navodilom o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, 
pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 
44/01)) 

2 - občina spada v seznam A in B območij 
                      1 - občina spada v seznam C in D območij 
                      0 - občina ne spada v seznam območij A, B, 
                           C  in D      

 
Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Način ocenjevanja je razviden iz razpisne 
dokumentacije. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge z večjim številom točk do porabe sredstev. Vloge z 
nižjim številom točk bodo zavrnjene. 
 
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije 
 
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno 14. 7. 2003, vsak delavnik 
med 9. in 12. uro ter vsako sredo med 14. in 16. uro v sobi št. 419 na ARSKTRP, Ljubljana, Dunajska 160 ali na 
elektronskem naslovu: mirjam.kopse@gov.si. 
 
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, Sektor za razvoj podeželja, kontaktna oseba je 
Bernarda Čebulj, tel. št. 01/478-92-18, ki je dosegljiva vsak delavnik med 9. in 12. uro ter vsako sredo med 14. in 16. uro. 
 
IX. Rok za predložitev vlog 
 
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana do 14. 7. 2003 (velja poštni žig). 
 
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne 
odpiraj – vloga za javni razpis 3804« 
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X. Obravnava vlog in postopek odobritve 
 
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo dne 17. 7. 2003 ob 9. uri na ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge 
bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo za ta namen imenuje direktorica ARSKTRP v soglasju z ministrom za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 
Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku osmih dni od 
odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se zavrže. Zavrže se tudi vse 
vloge vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah. 
 
Na podlagi predloga komisije odloči o vlogah direktorica Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja v roku 60 dni 
po izteku razpisnega roka z odločbo. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku 
osmih dni od prejema odločbe ne vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od zahteve za pridobitev 
nepovratnih sredstev. 
 
Zoper odločbo je možna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju. Prepozno vložene pritožbe se 
zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na ARSKTRP, Dunajska cesta 160, Ljubljana. 
 
ARSKTRP bo spremljala namensko porabo sredstev pri upravičencu. Če bo ARSKTRP ugotovila, da sredstva niso bila 
uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, 
ima pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s 
pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu o predpisani 
meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Ur. l. RS, št. 45/95) ter po Odredbi o načinu obračunavanja zamudnih 
obresti (Ur. l. RS, št. 14/92). Upravičenec ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo 
dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi. 
 
 
Priloga I: Upravičljivi stroški na ukrepu Razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva 
 

Upravičljivi stroški za investicije iz prve alinee I. točke javnega razpisa (novogradnja in rekonstrukcija 
nekategoriziranih cest (dovozne ceste in pristopi do objektov ter zemljišč, ceste v zasebni lasti in javnih poti) 

 
1. Gradbena dela  
 1. Preddela:  

a) Očiščevalna dela in priprava gradbišča;  
b) Zakoličenje objekta (os ceste, talni vodi) z zavarovanjem zakoličenja; 
c) Postavljanje profilov;   
d) Nepredvideni stroški. 
 

 2. Zemeljska dela:  
a) Površinski odkop humusa;  
b) Izkop zemlje;  
c) Planiranje in valjanje planuma ter dna jarkov; 
d) Polaganje politlaka;  
e) Zasipavanje z utrjevanjem podlage; 
f) Izdelava nasipov s humusiranjem površine; 
g) Nepredvideni stroški. 
 

 3. Zgornji ustroj:  
a) Vgrajevanje  in zaklinjanje tampona; 
b) Polaganje betonskih robnikov;  
c) Vgrajevanje bituminiziranega drobljenca, betona; 
d) Nepredvideni stroški; 
e) Pomožna dela, drobni material. 

 4. Odvodnjavanje:  
a) Vgradnje cevi, rešetk in stičnih elementov; 
b) Kompletna izdelava požiralnikov, vpadnih jaškov, bočnih priključkov, plitvih rigol, vtočnih in iztočnih glav in 

priključkov cevi, peskolovov; 
c) Planiranje izkopanega materiala; 
d) Nepredvideni stroški. 
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 5. Betonska dela 
 6. Zidarska dela 
 7. Tesarska dela 
 8. Ostala dela: 

a) Označbe (talne, prometni znaki); 
b) Geodetski posnetek z izrisom; 
c) Nepredvideni stroški. 

  
 

Upravičljivi stroški za investicije iz 2. alinee I. točke javnega razpisa (izgradnja, ureditev in oprema tematskih poti 
za izboljšanje turistične infrastrukture (učne, gozdne, jahalne, kolesarske, pohodniške poti in druge poti v javni 
rabi)): 

 
1. Gradbena dela  
 1.   Preddela:  

a)   Očiščevalna dela in priprava gradbišča;  
b)   Zakoličenje objekta (os ceste, talni vodi) z zavarovanjem zakoličenja; 
c)   Postavljanje profilov;   
d) Nepredvideni stroški. 
 

 2.   Zemeljska dela:  
a)   Površinski odkop humusa;  
b)   Izkop zemlje;  
c)   Planiranje in valjanje planuma ter dna jarkov; 
d)   Polaganje politlaka;  
e)   Zasipavanje z utrjevanjem podlage; 
f)    Izdelava nasipov s humusiranjem površine; 
g)    Nepredvideni stroški. 
 

 3.   Zgornji ustroj:  
a)   Vgrajevanje  in zaklinjanje tampona; 
b)   Polaganje betonskih robnikov;  
c)   Vgrajevanje bituminiziranega drobljenca, betona; 
d)   Nepredvideni stroški; 
e)   Pomožna dela, drobni material. 

 4.   Odvodnjavanje:  
a)   Vgradnje cevi, rešetk in stičnih elementov; 
b)   Kompletna izdelava požiralnikov, vpadnih jaškov, bočnih priključkov, plitvih rigol,    vtočnih in iztočnih glav 

 in priključkov cevi, peskolovov 
c)    Planiranje izkopanega materiala; 
d)    Nepredvideni stroški. 

 5.    Betonska dela 
 6     Zidarska dela 
 7.    Tesarska dela 
 8.     Ostala dela: 

a)     Označbe (talne, prometni znaki); 
b)     Geodetski posnetek z izrisom; 
c)     Nepredvideni stroški. 

 
2. 

 
Oprema 

 1.     Signalizacijska oprema 
 2.     Ostala oprema 

a)     Oprema za razgledišča; 
b)     Oprema za izhodiščne točke; 
c)     Oprema za informacijske točke; 
d)     Oprema prostorov za počitek (klopi, sanitarije, koši za smeti). 
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Upravičljivi stroški za investicije iz 3. alinee I. točke javnega razpisa (oprema, ureditev in označitev območij 
VTC): 

 
 
1. 

 
Oprema 

 1.     Signalizacijska oprema 
 2.     Ostala oprema 

a)     Oprema za razgledišča; 
b)     Oprema za izhodiščne točke; 
c)     Oprema za informacijske točke; 
d)     Oprema prostorov za počitek (klopi, sanitarije, koši za smeti). 

 
Upravičljivi stroški za investicije iz 4. alinee I. točke javnega razpisa (ureditev vodne infrastrukture na podeželju 
za preskrbo s pitno vodo): 

 
 
1. Gradbena in obrtniška dela 
1.1. 

Vodohran 
 1. Preddela:  

a) Očiščevalna dela in priprava gradbišča; 
b) Zakoličenje objekta; 
c) Nepredvideni stroški; 
d) Pomožna dela, drobni material. 

 2. Zemeljska dela:  
a) Površinski odkop humusa;  
b) Izkop gradbene jame s planiranjem dna; 
c) Izdelava gramozne posteljice ter nasutja iz peska; 
d) Zasip objekta; 
e) Planiranje in oblikovanje novih površin;  
f) Odvoz odvečnega izkopanega materiala;  
g) Nepredvideni stroški; 
h) Pomožna dela, drobni material. 

 3. Tesarska dela:  
a) Razni opaži in njihovi dodatki; 
b) Premični in nepremični delovni odri; 
c) Nepredvideni stroški; 
d) Pomožna dela, drobni material. 

 4. Betonska in armirano betonska dela:  
a) Vgrajevanje betona; 
b) Polaganje armatur; 
c) Nepredvideni stroški; 
d) Pomožna dela, drobni material. 

 5. Zidarska dela:  
a) Izdelava izolacij; 
b) Zazidava odprtin v zidu; 
c) Vzidava okvirjev, elektro omarice, prezračevalne žaluzije, okvirjev pohodnih mrež; 
d) Horizontalna in vertikalna izravnava; 
e) Vzidava fazonskih komadov; 
f) Izdelava podstavkov; 
g) Nepredvideni stroški; 
h) Pomožna dela, drobni material. 

 6. Kanalizacijska dela: 
a) Polaganje drenažnih in kanalizacijskih cevi; 
b) Izdelava revizijskega jaška; 
c) Nepredvideni stroški; 
d) Pomožna dela, drobni material. 

 7. Dodatna dela: 
a) Zunanja ureditev pohodnih površin; 
b) Izdelava ograje; 
c) Izdelava obrob; 
d) Humuziranje površin in zasaditev grmovnic; 
e) Nepredvideni stroški; 
f) Pomožna dela, drobni material. 
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 8. Ključavničarska dela: 

a) Kovinska vrata, okna, stopnice, rešetke, predpražnega strgala, vstopne letve; 
b) Izdelava ventilacije; 
c) Nepredvideni stroški; 
d) Pomožna dela, drobni material.  

 9. Kleparska dela:  
a) Izdelava zaščite betonskega venca; 
b) Nepredvideni stroški; 
c) Pomožna dela, drobni material. 

 10. Pleskarska dela: 
a) Pleskanje sten in stropov; 
b) Pleskanje/barvanje lesenih/kovinskih elementov; 
c) Nepredvideni stroški; 
d) Pomožna dela, drobni material. 

 11. Keramična dela:  
a) Priprava podlage za polaganje ploščic, 
b) Polaganje ploščic; 
c) Nepredvideni stroški; 
d) Pomožna dela, drobni material. 

 
1.2. Vodovod  
 1. Preddela:  

a) Očiščevalna dela in priprava gradbišča; 
b) Postavitev zapor; 
c) Zakoličenje osi kanalizacije in njeno zavarovanje; 
d) Postavljanje profilov;  
e) Nepredvideni stroški. 

 2. Zemeljska dela: 
a) Izkop in planiranje dna jarkov; 
b) Vgrajevanje posteljice; 
c) Polaganje cevi; 
d) Zasipanje jarkov; 
e) Odvoz materiala; 
f) Nepredvideni stroški. 

 3.  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:  
c) Vgrajevanje betona;  
d) Dobava, rezanje, krivljenje in vgrajevanje armatur; 
e) Nepredvideni stroški. 

 4. Dodatna dela: 
a) Humuziranje površin;  
b) Nepredvideni stroški. 
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 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) Elektro material. 

2.2. Vodovod:  
a) Fazonski kosi in vodovodne armature;  
b) Cevi; 
c) Elektro material. 

2.3. Črpališče:  
a) Črpalka; 
b) Cevi;  
c) Drugi vodovodni in elektro material. 

 

Ostali stroški: 

 
1. Ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani s projektom (do višine 12% upravičljivih stroškov) 

a)    Honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem; 
b)    Študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti; 
c) Nakupi patentov in licenc. 

2. Nepredvideni stroški, ki ne nastanejo po krivdi investitorja in so nujni za zaključek investicije (do 10% 
upravičljivih stroškov) 

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

 
 

Št. 328-1/2003/35 Ob-95084 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 
Ljubljana, ter Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, 
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, na podlagi tretjega odstavka 26. člena v zvezi s 14. členom Uredbe o programih 
kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 43/03), 11. 
člena Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99, 22/00, 67/01 in 47/02), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada 
Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (Uradni list RS, št. 45/02) in 
sklepa Vlade RS z dne 3. 4. 2003 o poslovnem in finančnem načrtu Javnega sklada za leto 2003 objavljata  
 

javni razpis 
za sofinanciranje programov prestrukturiranja živilstva 

 
1. Predmet javnega razpisa 
 
1.1 Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za naložbe v novo tehnološko opremo, vključno z računalniško 

opremo (strojno in programsko), ki je neposredno vezana na posodobitev proizvodnega procesa in naložbe v 
obnovo nepremičnin, zaradi vgradnje nove tehnološke opreme, na naslednjih področjih: 

- klanje živali ter proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in mesnih izdelkov; 
- predelava mleka ter proizvodnja mlečnih izdelkov; 
- predelava žit in proizvodnja žitnih izdelkov; 
- proizvodnja vina; 
- predelava in konzerviranje sadja, vrtnin in krompirja; 
- proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob; 
- predelava jajc in 
- proizvodnja drugih živil, razen sladkorja. 
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1.2 Upravičenci do sredstev po tem razpisu so pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, s prebivališčem ali 
sedežem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane za opravljanje predelovalne dejavnosti za naslednje proizvode:  meso, 
mleko, žita, vino, sadje in vrtnine, olje, jajca ter druga živila, razen sladkorja. Do podpore v okviru tega ukrepa niso 
upravičene zadruge. 
 
1.3 Osnovni pogoji za dodelitev sredstev: 

- v primeru proizvodnje živil živalskega izvora mora vlagatelj predložiti soglasje veterinarskih organov o skladnosti s 
predpisanimi zahtevami na veterinarsko sanitarnem področju; 

- pri naložbah, za katere presoja vplivov na okolje (PVO) ni obvezna, mora vlagatelj predložiti strokovno oceno, 
pripravljeno v skladu z določili predpisov, ki obravnavajo posamezne oblike obremenjevanja okolja (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); 

- predložitev investicijskega programa, izdelanega v skladu s predpisi o enotni metodologiji za izdelavo programov 
za javna naročila investicijskega značaja, iz katerega mora biti razvidno, da je investicija ekonomsko upravičena 
in da pomembno prispeva k izboljšanju konkurenčnosti (interna stopnja donosnosti mora biti več kot 12 %); 

- vlagatelj mora predložiti dokazila o svojem finančnem stanju; 
- vlagatelj mora izkazati dolgoročno povezanost s primarno proizvodnjo; 
- vlagatelj mora predložiti dokazilo o registraciji; 
- vlagatelj mora predložiti izjavo, da mu za isto naložbo še niso bila dodeljena sredstva iz proračuna Republike 

Slovenije ali sredstva Evropske unije; 
- vlagatelj mora predložiti gradbeno dokumentacijo in ustrezna dovoljenja; 
- ob zaključku investicije mora živilski obrat izpolnjevati minimalne zahteve na področju veterinarstva, higiene, 

varovanja okolja in zaščite živali; 
- vlagatelj mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije; 
- vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah, v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije; 
- investicija je lahko začeta največ eno leto pred objavo javnega razpisa in mora biti zaključena najkasneje do 

30. 10. 2004 (kot začetek izvedbe investicije se šteje prevzem katerekoli obveznosti vlagatelja na račun 
morebitnih dodeljenih sredstev; kot zaključek investicije se šteje tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme 
v proizvodni proces, če tehnični prevzem ni obvezen); 

- podpora v okviru tega ukrepa se izplača na podlagi predloženih plačanih računov za celotno vrednost investicije. 
 
2. Sredstva 
 
2.1 Nepovratna sredstva 
Podpora programov za prestrukturiranje živilstva je določena v 14. členu Uredbe o programih kmetijske strukturne 
politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2003 in 2004, višina sredstev pa je določena v osmi točki 2. člena 
Odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 
2003 in 2004 (Ur. list RS, št. 46/03), na proračunski postavki 5853 – Programi podpor za prestrukturiranje živilstva. 
 
Predvidena višina nepovratnih sredstev za ta namen v letu 2003 je 51.994.782  SIT, v letu 2004 pa do 1.500.000.000  
SIT.  
 
Nepovratna sredstva se dodelijo v kombinaciji s povratnimi sredstvi Javnega sklada, ki znašajo za leto 2003 do 
200.000.000 SIT.  
 
Skupni delež dodeljenih sredstev za ta namen (nepovratna in povratna sredstva) znaša do 70 % upravičljivih stroškov. 
Delež dodeljenih nepovratnih sredstev znaša do 35 % upravičljivih stroškov. 
V primeru naložb v klavne obrate, ki omogočajo odpravljanje neenakomerne razporeditve klavnih obratov v državi, znaša 
delež nepovratnih sredstev do 50 % upravičljivih stroškov.  
 
Skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh javnih virov, v obliki nepovratnih in povratnih sredstev, ne sme 
presegati 50 % upravičljivih stroškov, pri čemer, predstavlja državno pomoč v primeru povratnih sredstev, razlika med 
obrestmi po referenčni obrestni meri in dejansko plačanimi obrestmi.  
 
Če višina uveljavljenih sredstev na podlagi prejetih vlog, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev, presega višino 
razpoložljivih sredstev, se lahko delež nepovratnih sredstev sorazmerno zmanjša. 
 
Nepovratna sredstva se izplačajo na podlagi popolnega zahtevka za izplačilo, v višini do 35% oz. 50% priznane vrednosti 
poravnanih računov, za investicijske stroške pri investicijah, začetih največ eno leto pred objavo javnega razpisa, izdanih 
za namen za katerega so bila sredstva odobrena. Zahtevku za izplačilo mora upravičenec priložiti seznam računov za 
izvedena dela, kopije teh računov in kopije dokazil o plačilu računov. V primeru gradbenih del mora upravičenec predložiti 
potrjene gradbene situacije s strani pooblaščenega nadzornega organa in investitorja ter dokazilo o plačilu. K računu za 
nakup opreme je potrebno predložiti kopijo dobavnice in v primeru uvoza kopijo enotne carinske listine (ECL) za 
predmetno opremo. 
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2.2  Poraba sredstev 
Dodeljena nepovratna sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2003 oz. 2004 v skladu z Zakonom o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Ur. list RS, št. 103/02, 111/02 in 30/03), ki tudi določa 
plačilne roke za izplačilo sredstev. 
 
Terminski plan izplačila nepovratnih sredstev se uskladi v pogodbi, pri čemer se sredstva iz proračuna 2003 prednostno 
dodelijo upravičencem, katerih investicije so v večjem delu že zaključene ob vložitvi vloge. Ostalim upravičencem bodo 
sredstva iz proračuna 2003 izplačana v deležu izvedene investicije, kolikor bodo sredstva ostajala, sicer pa jim bodo v 
večjem deležu izplačana nepovratna sredstva iz proračuna 2004. 

2.3  Finančni pogoji dodelitve povratnih sredstev 

1. Doba odplačevanja posojila ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. 
2. Črpanje posojila Javnega sklada je dokumentarno, z možnostjo refundacije računov za investicijske stroške pri 

investicijah, začetih največ eno leto pred objavo javnega razpisa iz lastnih virov, praviloma največ v višini 30% 
dodeljenega posojila. 

3. Črpanje dodeljenih sredstev je v kombinaciji posojilnih in nepovratnih sredstev. Način in pogoji črpanja sredstev bodo 
natančneje določeni v pogodbi. 

4. Posojila ni mogoče najeti za refinanciranje obstoječih kreditov pri poslovnih bankah. Posojilo pa se lahko porabi za 
refinanciranje kratkoročnih kreditov najetih in vloženih v investiciji, ki je predmet vloge po tem razpisu, vendar največ 
v višini 40% dodeljenega posojila. 

5. Če upravičenec, ki so mu sredstva odobrena ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku, določenem v odločbi, se bo 
štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od zahteve za sofinanciranje investicije in sklenitve pogodbe. Ravno 
tako se bo smatralo, da je upravičenec enostransko odstopil od zahteve za sofinanciranje investicije in odobrenih 
sredstev, kolikor ne bo v roku, določenem v odločbi dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje nepovratnih in 
posojilnih sredstev. 

 
2.4    Posojilni pogoji 
- doba odplačevanja posojila do 15 let, obrestna mera TOM+2%, največ dveletni moratorij na odplačevanje posojila. 
- posojila do 2 mio SIT upravičenec praviloma  zavaruje pri zavarovalnici.  
- posojila nad 2 mio SIT upravičenec praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje ali z drugim, temu 

instrumentu enakovrednim jamstvom. 
- v primeru zavarovanja s hipotekarnim jamstvom, mora biti razmerje med obveznostjo javnega sklada iz jamstva in 

vrednostjo zastavljenih nepremičnin v razmerju 1 proti 2,5. Dokaz o vrednosti nepremičnine mora na svoje stroške 
predložiti prosilec. 

 
2.5   Drugi pogoji 
- minimalna višina odobrenega posojila ne sme biti nižja od 1.000.000 SIT 
 
2.6   Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenje posojila bremenijo upravičenca.  

Upravičenci, ki jim bo posojilo odobreno, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi posojilnih sredstev s pooblaščeno banko 
Abanka d.d., Ljubljana. Višina stroškov bo navedena v razpisni dokumentaciji. 

 
2.7  Agencija in Javni sklad lahko od prosilca zahtevata dodatno dokumentacijo oziroma na svoje stroške preverjata 

dokumentacijo oziroma naročita strokovno mnenje o projektu (npr. nerealno ocenjena vrednost investicije). 
 
3. Upravičljivi stroški 
 
3.1. Upravičljivi stroški za namene iz tega razpisa so: 

- oprema (oprema za sprejem surovin, oprema za predelavo in proizvodnjo izdelkov (obdelava, priprava, dodelava, 
konzerviranje,…), oprema za pakiranje in embaliranje, oprema za nadzor in obvladovanje kakovosti, oprema za 
skladiščenje, oprema za odpremo, laboratorijska oprema, računalniška oprema s programi, oprema za predelavo 
in skladiščenje odpadkov ter druge naprave za zmanjšanje obremenjenosti okolja s proizvodnjo). Pri opremi se 
upoštevajo stroški nakupa opreme ter stroški prevoza in montaže opreme; 

- gradbena in obrtniška dela (rušitvena dela za potrebe adaptacije objekta, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, 
fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, ključavničarska, kamnoseška, 
elektroinštalaterska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev kanalizacije). Pri posameznih gradbenih in 
obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža ali stroški 
izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del),   

- ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani s projektom (honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, 
študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc) do višine 12 % upravičljivih stroškov. 
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3.2. Sredstva po tem javnem razpisu se ne dodelijo za: 

- naložbe, katerih rezultat je povečanje proizvodnje, brez zagotovljenih prodajnih možnosti, 
- nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb, 
- naložbe v novogradnje objektov, 
- naložbe na ravni trgovine, 
- naložbe v proizvodnjo pijač in sokov, 
- naložbe v proizvodnjo izdelkov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko ali mlečne izdelke, 
- nakup rabljene opreme, 
- za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, 
- stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in najema), 
- bančne stroške in stroške garancij, 
- stroške konverzije in tečajne izgube, 
- stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, 

nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in presegajo 12% upravičljivih 
stroškov, 

- izdatke pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo kotizacij pred dokončanjem projekta, pa ti zneski 
niso bili odšteti od priznanih stroškov, 

- stroške promocije. 
 
4. Vsebina vloge 
 
Vlagatelj mora vložiti popolno vlogo za dodelitev sredstev na obrazcu »Vloga za sofinanciranje programov 
prestrukturiranja živilstva (razpisni obrazec št. 1)« v skladu z navodili razpisne dokumentacije. Vlogi morajo biti priložene 
vse  zahtevane priloge in dokazila, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. 
 
5. Merila za ocenjevanje vlog 
Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli projekti, ki bodo izkazovali: 

1. uresničevanje strateških prioritet (do 25 točk); 
2. ekonomsko učinkovitost (do 20 točk); 
3. izkoriščenost obstoječih resursov (do 15 točk); 
4. vpliv na stanje primarne kmetijske proizvodnje (do 15 točk); 
5. inovativnost naložbe (do 10 točk); 
6. strateško povezovanje podjetij in skupna vlaganja (do 15 točk). 

 
Za dodelitev sredstev mora upravičenec doseči skupaj najmanj 51 točk. Vloge z nižjim številom točk bodo zavrnjene. 
 
Ocenitve: 

1. Uresničevanje strateških prioritet 
Investicija je pomembna: 
  5 - za ožje območje (nivo gospodarskega subjekta) 
10 - na območju občine 
15 - na območju regije 
20 - na območju, ki ga pokriva več regij 
25 - na območju celotne države 
 

2. Ekonomska učinkovitost 
Ekonomska učinkovitost se meri na osnovi ekonomskih 
kazalnikov (natančnejša merila so podana na naslednji strani): 
  0 - podatki niso razvidni ali 0 oc.t. 
  4 - precej slabša od povprečja (1-2 oc.t.) 
  8 - slabša od povprečja (3-4. oc.t.) 
12 - povprečna učinkovitost (5-6 oc.t.) 
16 - boljša od povprečja (7-8 oc.t) 
20 - nadpovprečno dobri rezultati (9 oc t.) 

3. Izkoriščanje obstoječih resursov 
Investicija se nanaša na: 
  0 - postavitev novogradnje (se izloči) 
  3 - adaptacijo nepremičnin in vgradnjo rabljene opreme 
  6 - nakup nove opreme, kjer je v investicijo vključena tudi 
       novogradnja 
  9 - nakup nove opreme, kjer adaptacija nepremičnin 
       predstavlja več kot 30% celotne vrednosti investicije 
12 - nakup nove opreme, kjer adaptacija nepremičnin 
       predstavlja manj kot 30% celotne vrednosti investicije 
15 - nakup nove opreme za obstoječi objekt 

4. Vpliv na stanje primarne proizvodnje 
Delež dolgoročnega pogodbenega odkupa slovenskih 
dobaviteljev od celotnega odkupa: 
  0 - podatki niso razvidni 
  3 - 10-20%  
  6 - 20-30%  
  9 - 30-50%  
12 - 50-75%  
15 - več kot 75% 
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5. Inovativnost naložbe 
Investicija predstavlja: 
  2 - tehnologijo, ki ne vključuje inovativnih rešitev ali  

 razvoja novih izdelkov 
  4 - tehnologijo, ki le v manjši meri vključuje inovativne 

 rešitve oziroma razvoj novih proizvodov 
  6 - tehnologijo, ki vključuje inovativne rešitve oziroma 

 razvoj novih proizvodov 
  8 - investicija v pretežnem delu vključuje uvajanje 

 inovativnih rešitev oziroma novih izdelkov 
10 - visoko stopnjo inovativnosti oziroma razvoja novih 

  proizvodov 

6. Strateško združevanje in povezovanje podjetij 
Investicija predstavlja: 
  0 - strateško združevanje ali povezovanje podjetij ni razvidno 
  3 - koriščenje prostih kapacitet v višini do 10% 
  6 - koriščenje prostih kapacitet v višini od 10,1% do 20% 
  9 - koriščenje prostih kapacitet v višini od 20,1% do 30% 
12 - koriščenje prostih kapacitet v višini od 30,1% do 50% 
15 - skupno investicijo več podjetij z razvidno delitvijo 

  proizvodnega programa 

 
Podrobnejši postopek ocenitve ekonomske učinkovitosti (merilo št. 2): 
Ocena ekonomske učinkovitosti bo vsota točk, ki jo bo vloga vlagatelja dosegla po naslednjih kazalnikih z ocenjevalnimi 
točkami (oc.t.): 
 
Finančna zanesljivost = (kapital + dolgoročne rezervacije) / obveznosti do virov sredstev 
Št. oc.t.: 1, če vloga dosega 0,5 ali več 
 0, če vloga dosega manj kot 0,5 
 
Stopnja samofinanciranja = (kapital + dolgoročne rezervacije) / (osnovna sredstva + neopredmetena dolgoročna 
sredstva + zaloge) 
Št. oc.t.: 1, če vloga dosega 1 ali več 
 0, če vloga dosega manj kot 1 
 
Učinkovitost kapitala = kosmati donos / (kapital + dolgoročne rezervacije) 
Št. oc.t.: 1, če vloga dosega 1 ali več 
 0, če vloga dosega manj kot 1 
 
Splošna likvidnost = obratna sredstva / kratkoročne obveznosti 
kazalnik 
Št. oc.t.: 1, če vloga dosega 1,2 ali več 
 0, če vloga dosega manj kot 1, 2 
 
Finančni status = dolgovi / terjatve 
Št. oc.t.: 1, če vloga dosega 1 ali manj 
 0, če vloga dosega več kot 1 
 
Kazalniki ekonomske učinkovitosti se ocenjujejo za zadnje leto poslovanja in za leto poslovanja po zaključeni investiciji 
glede na predložene bilance in glede na projekcijo poslovanja v ekonomski dobi investicije. Iz obeh izračunanih kazalcev, 
se izračuna aritmetična sredina. 
 
Doba vračanja vloženih sredstev 
Št. oc.t.: 2, če doba vračanja manjša kot polovica ekonomske dobe projekta 
 1, če doba vračanja med polovico in 2/3 ekonomske dobe projekta 

0, če je doba vračanja več kot 2/3 ekonomske dobe projekta 
 
Interna stopnja rentabilnosti (ISR) 
Št. oc.t.: 2, če je ISR več kot 18% 
 1, če je ISR 13 do vključno 18% 

0, če je ISR do vključno 13% 
 

6. Rok za predložitev vlog 
 
Vlogo je potrebno poslati na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, s priporočeno pošto na 
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v 
nadaljevanju: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, v roku 60 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS 
(velja poštni žig). 
 
Pisne vloge morajo biti poslane v dveh izvodih v eni zaprti ovojnici, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z 
oznako: »Ne odpiraj - javni razpis ŽPI« 
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7. Odpiranje vlog 
 
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo tretji dan po poteku roka za predložitev vlog ob 12. uri v sejni sobi št. 124 na 
ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo za ta namen imenuje 
Uprava Javnega sklada in direktor ARSKTRP v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 
Prepozno prispele vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku osmih dni od 
odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je osem dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se zavržejo. Zavržejo se tudi 
vse vloge, ki bodo vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah. 
 
8. Obvestilo o izidu javnega razpisa 
 
Na podlagi predloga komisije odloči o dodelitvi nepovratnih sredstev direktor Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja v roku 60 dni po izteku razpisnega roka z odločbo.  
 
O dodelitvi povratnih sredstev Javnega sklada odloči uprava Javnega sklada v roku 60 dni po izteku razpisnega roka. 
 
Zoper odločbo ARSKTRP je možna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju. Pritožba se pošlje 
priporočeno po pošti na ARSKTRP. 
 
Zoper sklep Javnega sklada je možna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa vlagatelju. Pritožba se pošlje 
priporočeno po pošti na Javni sklad. O pritožbi odloča pristojno ministrstvo. 
 
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo.  
 
Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, 
kot da so odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev. 
 
9. Poraba sredstev 
 
9.1 Agencija in Javni sklad bosta spremljala namensko porabo sredstev pri upravičencu. Če bosta Agencija in Javni 
sklad ugotovila, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila sredstva  
odobrena na podlagi neresničnih podatkov, imata pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem 
znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do 
dneva vračila po Zakonu o predpisani meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Ur. list RS, št. 45/95) ter po 
Odredbi o načinu obračunavanja zamudnih obresti (Ur. list RS, št. 14/92). Upravičenec tudi ne more pridobiti novih 
sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let od dneva vročitve zahtevka za vračilo sredstev oziroma 
od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja.  
 
9.2 Upravičenec, ki prejme sredstva za investicijo, mora opravljati dejavnost, za katero so mu bila sredstva dodeljena, še 
vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev in v tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti 
investicije in investicije ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev.  
 
Kot bistvene spremembe se štejejo spremembe, ki: 

- bistveno vplivajo na naravo investicije ali pogoje izvajanja ali dajejo gospodarski družbi ali javni instituciji 
neupravičeno prednost,  

- so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta ali prenehanja oziroma spremembe kraja 
sofinanciranja proizvodne dejavnosti. 

 
Določbe pod točko 9.1 ne veljajo v primeru višje sile. 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, poplava). 
 
O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora upravičenec nemudoma obvestiti ARSKTRP in Javni sklad. 
 
Upravičenci, ki pridobijo sredstva na podlagi tega razpisa, so dolžni vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev 
sredstev, hraniti še najmanj štiri leta od dneva pridobitve sredstev. 
 
10. Razpisna dokumentacija in informacije 
 
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno zadnjega dneva odprtega 
razpisa, vsak delavnik med 9. in 12. uro,  vsako sredo pa tudi med 14. in 16. uro v sobi št. 115 na ARSKTRP, Ljubljana, 
Dunajska 160, ter na sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, 
Škrabčev trg 9a, Ribnica. Za razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji zaprosijo tudi po e-mailu na naslov 
miha.alic@gov.si. 
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Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, Sektor za razvoj podeželja, kontaktna oseba je 
Janez Lipec ali Mihael Alič, tel. št. 01/478-92-26, ki je dosegljiva vsak delavnik med 9. in 12. uro, vsako sredo pa tudi 
med 14. in 16. uro.  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano –  
Agencija RS za kmetijske trge 

in razvoj podeželja, 
Javni sklad RS za regionalni razvoj in  

ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja Ribnica 
 
 
Št. 328-1/2003/35 Ob-95085 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 
Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 26. člena v zvezi s 4. členom Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in 
kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 43/03, v nadaljevanju: Uredba) objavlja,  
 

javni razpis  
za  sofinanciranje agromelioracij  

 
I.      Predmet javnega razpisa 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje agromelioracijskih del. Prednost bodo imele vloge, ki izkazujejo ureditev 
poljskih poti, predvsem na območjih izvedbe komasacij od leta 2000 naprej.  
Upravičljivi stroški del izvedbe agromelioracij so: 

- stroški del, ki so vključeni v poseg preoblikovanja terena, posega v globino tal, posega na površini  tal, 
posega  v kakovost tal, stroški ureditve poljskih poti, vključno z zemeljskimi deli in ureditve drenaž ter 
lokalnih hidromelioracij (osuševanje), 

- pri posameznih gradbenih delih stroški dobave gotovih elementov (material, prevoz)  in njihove montaže ali 
stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del), 

- nepredvideni stroški, ki ne nastanejo po krivdi investitorja in so nujni za zaključek investicije do 10% 
upravičljivih stroškov, 

- stroški za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske 
upravičenosti, do 12% priznanih upravičljivih stroškov. 

Podpora za  izvedbo agromelioracij je določena v 4. členu Uredbe, višina sredstev pa je določena v Odloku o višini 
sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2003 in 2004 
(Uradni list RS, št. 46/03, v nadaljevanju: Odlok), na proračunski postavki 1491 - Agromelioracije.  
 
Višina sredstev za ta namen za leto 2004 je do 62.600.000,00 SIT.  
 
ll. Upravičenci 
Upravičenci do podpor iz l. poglavja tega javnega razpisa so pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. 
 
lll. Pogoji  za dodelitev sredstev 
Upravičenec: 

1. mora vložiti vlogo na razpisnem obrazcu št. 1, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi 
prilogami in dokazili, ki so v njej navedene, 

2. mora predložiti dokončno odločbo o uvedbi agromelioracije, 
3. mora predložiti lokacijsko informacijo oz. odločbo o priglasitvi del, če je bil vložen zahtevek za izdajo odločbe na 

Upravno enoto pred 1. 1. 2003, iz katere je razvidno, da gradbeno dovoljenje ni potrebno oziroma pravnomočno 
odločbo o priglasitvi del, oziroma gradbeno dovolenje o posegu,  ki se glasi na  opravičenca, če gre za poseg v 
prostor, 

4. mora predložiti izjavo, da za to agromelioracijo še ni prejel finančnih sredstev MKGP, 
5. ki se v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire 

najugodnejšega ponudnika izveden v skladu s temi predpisi. Kmetije in fizične osebe, ki niso naročniki-
zavezanci po tem zakonu morajo predložiti najugodnejšo ponudbo za izvedbo del, 

6. mora predložiti mnenje kmetijske svetovalne službe o predlagani agromelioraciji, 
7. kolikor je agromelioracija vključena na območje dokumentiranega širšega razvojnega programa oziroma 

projekta (CRPOV, VTC, RPP),  priloži dokazilo o njeni vključenosti,  
8. mora predložiti investicijsko-tehnično dokumentacijo za izvedbo del (PGD, PZI oz. program agromelioracijskih 

del), 
9. mora predložiti finančno konstrukcijo pokrivanja stroškov s terminskim planom izvajanja agromelioracijskih del 

po fazah ter navedbo roka realizacije agromelioracije. 
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IV.  Omejitve 
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isti namen samo enkrat. Sredstva se ne dodelijo za agromelioracije zunaj 
območja Republike Slovenije.  
 
Skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh javnih virov za izvedbo agromelioracijskih del ne sme presegati 50 % 
opravičljivih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ter 40% na ostalih območjih. 
 
V.   Finančni pogoji za dodelitev sredstev 
Nepovratna sredstva se dodelijo na podlagi upravičljivih stroškov, navedenih v vlogi oz. projektni dokumentaciji. 
Nepovratna sredstva se izplačajo na osnovi popolnega zahtevka za izplačilo sredstev, v višini do 35 % plačanih računov 
oz. gradbenih situacij za upravičljive stroške dela.  
 
Zahtevku za izplačilo sredstev mora upravičenec priložiti:  

- fotokopije originalnih računov z dokazili o njihovem plačilu oz. 
- začasno oz. končno gradbeno situacijo, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca 

ter dokazila o njihovem plačilu, 
- poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca. 

 
VI. Poraba sredstev 
Sredstva bodo upravičenci koristili na podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika porabe sredstev bo določena s pogodbo.  
Zahtevke za izplačilo morajo upravičenci predložiti na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: 
ARSKTRP) najkasneje do 30. 5. 2004. 
 
VII. Merila in ocene vlog 
 
Merila 
Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: 

1. velikost agromelioracijskega območja; 
2. kombinacija ukrepov znotraj agromelioracijskega območja; 
3. območje izvedbe agromelioracije; 
4. agromelioracija  je na območju dokumentiranega širšega razvojnega programa oziroma projekta (CRPOV, VTC, 

RPP); 
5. območja s posebnimi razvojnimi problemi. 

 
Ocene 

2.  Kombinacija ukrepov znotraj  
     agromelioracijskega območja  

 
Točke  5 - 45 (kumulativno seštevanje se ne upošteva 
med prvo in drugo alinejo) 
 
30 - urejanje poti na območjih izvedb komasacij po 

letu 2000 
12 - urejanje poljskih poti  izven območij komasacij 
10 - kombinacija najmanj treh ukrepov: krčenje 

zarasti, globoko oranje, založno gnojenje,  
odstranjevanje kamnitih osamelcev, itd. 

  5 - ureditev drenaž in ostalih lokalnih   
hidromelioracij (osuševanje) 

   

1. Velikost agromelioracijskega območja 
 
Točke  0 - 30 
  0 -  do 4,0 ha  
  4 -  4,1 ha do 8 ha 
  6 -  8,1ha do 12 ha 
  8 - 12,1 ha do 16 ha 
10 - 16,1 ha do 20 ha 
12 - 20,1 ha do 24 ha 
14 - 24,1 ha do 28 ha 
16 - 28,1 ha do 32 ha 
18 - 32,1 ha do 36 ha 
20 - 36,1 ha do 40 ha 
22 - 40,1 ha do 44 ha 
24 - 44,1 ha do 48 ha 
26 - 48,1 ha do 52 ha 
28 - 52,1 ha do 56 ha 
30 - 56,1 ha do 60 ha in več 

3. Območje izvedbe agromelioracije 
 
Točke  0 - 30 
 
30 - v hribovskih in gorskih območjih 
20 - na drugih območjih z omejenimi 
       možnostmi za kmetijsko dejavnost in na 
       območjih s posebnimi naravnimi 
       omejitvami 
  0 - območjih izven seznama območji z 
       omejenimi možnostmi za kmetijsko 
       dejavnost 
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4. Agromelioracija vključena v območje  

dokumentiranega širšega razvojnega 
programa oziroma   projekta (CRPOV, VTC, 
RPP) 

 
Točke  0 - 4 

 
 0 - NE 
 4 - DA 
 
 

5. Območja s posebnimi razvojnimi 
problemi. Občina je v območju:   

 
Točke  0 – 18 (kumulativno seštevanje) 
 
  2 - ekonomsko šibko območje 
  2 - visoka stopnja registrirane brezposelnosti 
10 - visok delež aktivnega prebivalstva v 
       kmetijstvu 
  2 - delež površin z omejenimi dejavniki nad 50% 
  2 - lokacija leži v občini ob meji z Avstriji,  
       Madžarsko in Hrvaško 
  0 - ostala območja 

 
Upravičenec lahko doseže  največ do 127 točk.   
Točke iz 5. merila se bodo ocenjevale v skladu z Uredbo o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi 
problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00). 
 
Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge z 
večjim številom točk do porabe sredstev. V primeru, če imata dva ali več upravičencev enako število točk, ima prednost 
tisti upravičenec, ki je v petem merilu dosegel večje število točk. Vloge z nižjim številom točk bodo zavrnjene. 
 
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije 

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno 24. 6. 2003, vsak delavnik 
med 9. in 10. uro, vsako sredo pa tudi med 14. in 15. uro v sobi št. 117 na ARSKTRP, Ljubljana, Dunajska 160 ali na 
elektronskem naslovu: irena.zeleznikar@gov.si. 
 
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, Sektor za razvoj podeželja, kontaktna oseba je 
Metka Cerjak, tel. št. 01/478-93-50, ki je dosegljiva vsak delavnik med 10. in 11. uro. 
 
IX. Rok  in način prijave  

Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, do  1. 7. 2003 (velja poštni žig). 
 
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:»Ne odpiraj 
– vloga za javni razpis AGROMELIORACIJE-1491«. 
 
X. Odpiranje vlog 

Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo dne 7. 7. 2003 ob 10. uri v sobi št. 124 na ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. 
Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo za ta namen imenuje direktorica ARSKTRP v soglasju z 
ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 
Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa se zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8 dni od 
odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, 
ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se zavrže. Zavrže se tudi vse vloge, vložene v 
nepravilno opremljenih ovojnicah.  

XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa 

Na podlagi predloga komisije odloči o vlogah direktorica ARSKTRP, v roku 60 dni po izteku razpisnega roka, z odločbo.  
 
Zoper odločbo je možna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju. Prepozno vložene pritožbe se 
zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na ARSKTRP, Dunajska cesta 160, Ljubljana. 

Ministrstvo za kmetijstvo, 
Gozdarstvo in prehrano 

Agencija za kmetijske trge 
in razvoj podeželja 
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Št. 328-1/2003/35 Ob-95086 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 
Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 26. člena v zvezi s 7. členom Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in 
kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 43/03, v nadaljevanju: Uredba), objavlja 
 

javni razpis  
za  dodelitev nepovratnih sredstev za izvedbo komasacij  

 
I. Predmet javnega razpisa 
 
Predmet razpisa so komasacije, ki izpolnjujejo vsaj enega od sledečih kriterijev: 

1. so posledica izgradnje infrastrukturnih objektov (železniških prog, avtocest, vodnih zadrževalnikov, itd.), za tisti 
del, ki presega obveznosti investitorja gradnje infrastrukturnih objektov, vendar predstavlja smiselno zaključeno 
celoto tega območja; 

2. so na območju izgradnje namakalnih sistemov oziroma drugih agrarnih operacij; 
3. se na določenem območju uvajajo prvič;  
4. so na območjih, kjer so pravnomočno zaključeni postopki denacionalizacije ali, 
5. so na območjih z izrazito neugodno posestno strukturo (več kot 4 parcele na ha). 

 

Upravičljivi stroški za ta ukrep so geodetska dela, sodni in upravni stroški. 
 
Podpora za  izvedbo komasacij je določena v 7. členu Uredbe, višina sredstev pa je določena v Odloku o višini sredstev 
za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2003 in 2004 (Uradni list 
RS, št. 46/03, v nadaljevanju: Odlok), na proračunski postavki 2430 – Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij.  
 
Višina sredstev za ta namen za leto 2004 je do 110.964.000,00 SIT. 
        
 
ll. Upravičenci  

         
Upravičenci do podpor iz l. poglavja tega javnega razpisa so občine, v katerih se bodo izvajale komasacije. 
 
III. Pogoji za dodelitev sredstev 
 
Upravičenec mora: 
1. vložiti vlogo na razpisnem obrazcu št. 1, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami 

in dokazili, ki so v njej navedene, 
2. predložiti kopijo zemljiško-katastrskega načrta z izrisanimi predvidenimi mejami komasacijskega območja in 

prikazom obstoječega lastninskega stanja,  
3. predložiti izvleček iz planskega akta lokalne skupnosti, ki se nanaša na komasacijsko območje, 
4. predložiti predlog idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, ki ga sestavljata tekstualni del in grafični 

del, 
5. predložiti  primerjalno analizo komasacije, 
6. predložiti  izjavo upravičenca, da prevzema pravice, obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz investitorstva 

komasacije, 
7. predložiti izjavo upravičenca o zagotovitvi sredstev za posledično nastalo infrastrukturo, predvideno v idejni 

zasnovi komasacije, 
8. predložiti dokazila, da so bila dela ponujena v izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila, 
9. predložiti dokazila, da bodo operativna in geodetska dela na komasacijskih območjih izvajala geodetska 

podjetja, ki so vpisana v  imenik geodetskih podjetij v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, 
državne meje in prostorskih enot, 

10. predložiti finančno konstrukcijo pokrivanja stroškov in 
11. predložiti pravnomočno odločbo o uvedbi komasacijskega postopka. 

       
 
IV.  Omejitve 
 
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isti namen samo enkrat. 
Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije.  
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V.   Finančni pogoji za dodelitev sredstev 
 
Delež dodeljenih sredstev znaša 100 % upravičljivih stroškov do porabe sredstev. 
 
Sredstva se izplačajo na osnovi zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevku za izplačilo sredstev mora upravičenec priložiti 
račune oziroma začasno ali končno situacijo, potrjeno od zastopnika upravičenca in osebe, določene za nadzor nad 
izvajanjem del.  
 
VI.    Poraba sredstev 
 
Sredstva bodo upravičenci koristili na podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika porabe bo določena s pogodbo. Zahtevke za 
izplačilo morajo upravičenci predložiti na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) 
najkasneje do 20. 10. 2004. 
 
VII. Merila in ocene vlog  
 
Merila 
Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: 

1. urejanja območij, ki so posledica izgradnje infrastrukturnih objektov (železniške proge, gradnja avtocest, vodni 
zadrževalniki itd ); za tisti del, ki presega obveznosti investitorja gradnje infrastrukturnih objektov, vendar 
predstavlja smiselno zaključeno celoto tega območja; 

2. komasacij, ki se na določenem območju uvajajo prvič; 
3. območij s posebnimi razvojnimi problemi;  
4. urejanja območij, kjer so pravnomočno zaključeni postopki denacionalizacije; 
5. komasacij, ki so na območju izgradnje namakalnih sistemov oziroma drugih agrarnih operacij; 
6. urejanja območij  z izrazito neugodno posestno strukturo (več kot 4 parcele/ha) v smislu racionalizacije in 

optimalizacije kmetijske proizvodnje. 
 
Ocene 
 
1. Urejanje območij, ki so posledica izgradnje 

infrastrukturnih objektov za tisti del, ki 
presega obveznosti investitorja gradnje 
infrastrukturnih objektov, vendar predstavlja 
smiselno zaključeno celoto tega območja 

 
Točke 0 - 25 
 
25 - železnica, avtocesta, vodni zardževalnik 

   itd. 
  0 - območje ni posledica urejanja 

   infrastrukturnih objektov 
  
 
 

2. Komasacije, ki se na določenem območju uvajajo 
  
Točke 0 - 10 
 
10 - prvič 
  0 - drugič  
  

3.   Območja s posebnimi razvojnimi  
       problemi. Občina je v območju   
 
Točke  0 - 10 
 
2 - ekonomsko šibko območje 
2 - visoka stopnja registrirane brezposelnosti 
2 - visok delež aktivnega prebivalstva v 
     kmetijstvu 
2 - delež površin z omejenimi dejavniki nad 
     50% 
2 - lokacija laži v občini ob meji z Avstriji,  
     Madžarsko in Hrvaško 
0 - ostala območja 

4.  Urejanje območij, kjer so pravnomočno  
      zaključeni postopki denacionalizacije 
 
Točke 0-23 
 
23 - zaključena denacionalizacija znotraj      
       kompleksa zemljišč 
10 - nad 5 zaključenih denacionalizacijskih    
       postopkov 
  0 - postopki denacionalizacije niso zaključeni oz.  
       denacionalizacija ni bila uvedena 
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5. Komasacije, ki so na območju izgradnje 

namakalnih sistemov oziroma drugih agrarnih 
operacij 

 
Točke 0 - 22 
 
17 - izgradnja namakalnih sistemov 
  5 - druge agrarne operacije 
  0 - na območju se ne izvajajo agrarne    
        operacije 
 

6. Urejanje območij  z izrazito neugodno 
    posestno strukturo (več kot 4 parcele/ha)    
    v smislu racionalizacije in optimalizacije  
    kmetijske proizvodnje 

 
Točke 0 - 20 
   
  20 - nad 14,1 parcel/ha 
  18 - nad 12,1 - 14,0 parcel/ha 
  16 -  nad 10,1 - 12,0 parcel/ha 
  14 - nad 7,1 - 10,0  parcel /ha 
    8 - nad 5,1 - 7,0  parcele/ha  
    2 - nad 4,1 - 5,0 parcele/ha 
    0 - do 4,0 parcele/ha 
 
 

 
Upravičenec lahko doseže  največ do 110 točk.   
Točke iz 3. merila se bodo ocenjevale v skladu z Uredbo o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi 
problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00). 
Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge z 
večjim številom točk do porabe sredstev. V primeru, če imata dva ali več upravičencev enako število točk, ima prednost 
tisti upravičenec, ki je v šestem merilu dosegel večje število točk. Vloge z nižjim številom točk bodo zavrnjene. 
 
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije 

 
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno (23. 6. 2003), vsak 
delavnik med 9. in 10. uro, vsako sredo pa tudi med 14. in 15. uro v sobi št. 117 na ARSKTRP, Ljubljana, Dunajska 160 
ali na elektronskem naslovu: irena.zeleznikar@gov.si. 
 
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, Sektor za razvoj podeželja, kontaktna oseba je 
Metka Cerjak, tel. št. 01/478-93-50, ki je dosegljiva vsak delavnik med 10. in 11. uro. 
 
IX. Rok in način prijave 

 
Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, do  1. 7. 2003    (velja poštni žig). 
 
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:»Ne odpiraj 
– vloga za javni razpis KOMASACIJE - 2430«. 
 
X. Odpiranje vlog 

 
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo dne 4. 7. 2003 ob 10. uri v sobi št. 124 na ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. 
Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo za ta namen imenuje direktorica ARSKTRP v soglasju z 
ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 
Prepozno prispele vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8 dni od 
odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, 
ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se zavrže. Zavrže se tudi vse vloge, vložene v 
nepravilno opremljenih ovojnicah.  
 

XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa 

 
Na podlagi predloga komisije odloči o vlogah direktorica ARSKTRP, v roku 60 dni po izteku razpisnega roka, z odločbo.  
 
Zoper odločbo je možna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju. Prepozno vložene pritožbe se 
zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na ARSKTRP, Dunajska cesta 160, Ljubljana. 
 

Ministrstvo za kmetijstvo, 
Gozdarstvo in prehrano 

Agencija za kmetijske trge 
in razvoj podeželja 



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 49-51 / 30. 5. 2003 / Stran 2921 
 
Št. 328-1/2003/35 Ob-95087 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 
Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 26. člena v zvezi z 9. členom Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in 
kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 43/03), objavlja 
 

javni razpis  
za sofinanciranje urejanja pašnikov  

 
I. Predmet razpisa 
 
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ureditev pašnikov, za nadzorovano pašo na območju Republike 
Slovenije, urejenih po 20. 7. 2002.  
 
Podpora za urejanje pašnikov je določena v 9. členu Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske 
politike razvoja podeželja za leti 2003 in 2004, višina sredstev pa je določena v Odloku o višini sredstev za ukrepe 
kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 
46/03), na proračunski postavki 2438 – Obnova in urejanje pašnikov. 
 
Višina razpoložljivih sredstev za ta namen za leto 2004 je do 79.000.000 SIT. 
 
II. Upravičenci 
 
Upravičenci do podpor iz l. poglavja tega javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in 
imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji ter pašne skupnosti in agrarne skupnosti po predpisih, ki 
urejajo kmetijska zemljišča in izpolnjujejo pogoje, določene s tem razpisom. 
 
III. Pogoji za dodelitev sredstev 
 
Upravičenec mora vložiti vlogo na razpisnem obrazcu št. 1, »Vloga za sofinanciranje urejanja pašnikov«, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedene.  
 
Ostali pogoji za pridobitev sredstev: 

1. predložitev ustreznega načrta investicije; 
2. predložitev plačanih računov izdanih po 20. 7. 2002; 
3. v primeru urejanja pašnikov za gojitvene živali, je potrebno predložiti: 

- projekt gojitve živali v obori vsaj za petletno obdobje, 
- potrdilo o izvedenem veterinarskem nadzoru o ustreznosti naložbe v skladu s   predpisi o zaščiti živali, 
- soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, če izgradnja obore pomeni poseg v gozd in gozdni prostor, 
- tehnični dokument v skladu s predpisi o ohranjanju narave,  
- soglasje lokalne skupnosti. 

 
IV. Omejitve 
 
Upoštevale se bodo vloge za pašnike v velikosti od 2 do 50 ha. Najmanjša površina obore mora znašati vsaj 2 ha, z 
vključenim enim odlovnim mestom za odlov živali. Pri vlogah za pašnik katerega površina bo večja od 50 ha, pa se bo 
upoštevala površina v velikosti 50 ha. 
 
Največja in najmanjša obtežba pašnika v posameznem območju znaša: 
1.) Pogoji za pašnike v hribovskih in gorskih območjih: 

a) Lokacija pašnika je s kategorizacijo razvrščena v navedeno območje; 
b) Najmanjša obtežba na vsa kmetijska zemljišča v uporabi je 0,5 GVŽ/ha, največja pa 2,0 GVŽ/ha. 

2.) Pogoji za pašnike na drugih območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in na območjih s posebnimi 
naravnimi omejitvami: 

a) Lokacija pašnika je s kategorizacijo razvrščena v navedeno območje; 
b) Najmanjša obtežba na vsa kmetijska zemljišča v uporabi je 0,5 GVŽ/ha, največja pa 2,5 GVŽ/ha. 

3.) Pogoji za pašnike na območjih izven seznama območji z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: 
a) Lokacija pašnika je s kategorizacijo razvrščena v navedeno območje; 
b) Najmanjša obtežba na vsa kmetijska zemljišča v uporabi je 1,5 GVŽ/ha, največja pa 2,5 GVŽ/ha. 
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V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev 
 

1. Merila za višino dodelitve nepovratnih sredstev so: 
  

Območje 
 
Vrsta obodne ograje 
 

Število 
točk/ha  
urejenega pašnika 

a) hribovska in gorska območja 2 žici (45+45 cm) za govedo  
3 žice za govedo s teleti (30+30+30cm) 
2 žična + trak (45+45+30 cm) za konje 
4 žice (15+20+25+30cm) ali farmsko pletivo za 
drobnico 
5 žic (15+15+15+20+25cm) za koze  
7 žic dodatno varovanje živali pred vdorom zveri 
(15+15+15+20+25+30+30cm) ali farmsko pletivo z 
ojačitvijo 
7 žic (15+15+15+20+25+30+30cm) 
ali farmsko pletivo za obore 

55 
64 
 

77 
 

83 
97 
 
 

97 

b) druga območja z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko 
dejavnost in območja s 
posebnimi naravnimi 
omejitvami 
 

2 žici (45+45 cm) za govedo  
3 žice za govedo s teleti(30+30+30cm) 
2 žična + trak (45+45+30 cm) za konje 
4 žice (15+20+25+30cm) ali farmsko pletivo za 
drobnico 
5 žic (15+15+15+20+25cm) za koze  
7 žic dodatno varovanje živali pred vdorom zveri 
(15+15+15+20+25+30+30cm) ali farmsko pletivo z 
ojačitvijo 
7 žic (15+15+15+20+25+30+30cm) 
ali farmsko pletivo za obore  

50 
58 
 

69 
 

75 
87 
 
 

87 

c) območja izven seznama 
območji z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko 
dejavnost 
 

2 žici (45+45 cm) za govedo  
3 žice za govedo s teleti (30+30+30cm) 
2 žična + trak (45+45+30 cm) za konje 
4 žice (15+20+25+30cm) ali farmsko pletivo za 
drobnico 
5 žic (15+15+15+20+25cm) za koze  
7 žic dodatno varovanje živali pred vdorom zveri 
(15+15+15+20+25+30+30cm) ali farmsko pletivo z 
ojačitvijo 
7 žic (15+15+15+20+25+30+30cm) 
ali farmsko pletivo za obore  

45 
52 
 

62 
 

67 
79 
 
 

79 

 
 

Delež dodeljenih sredstev znaša do 40% upravičljivih stroškov investicije. Upravičljivi stroški za urejanje pašnikov so 
stroški nabavne vrednosti materiala za napravo ograd in obor z vso pripadajočo opremo ali lastnega materiala 
posameznega upravičenca. Delež 40% oz. 50% upravičljivih stroškov investicije se izračuna tako, da se število 
doseženih točk na ha urejenega pašnika pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost ene točke za dodelitev nepovratnih 
sredstev je do 1000 SIT. Vrednost ene točke lahko komisija v primeru večjega števila zahtevkov od razpoložljivih 
sredstev zniža do največ 700 SIT. 
 
Skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh javnih virov za urejanje pašnikov ne sme presegati 50 % upravičlivih 
stroškov na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ter 40% na ostalih območjih. 
 
VI. Poraba sredstev 
 
Sredstva bodo upravičenci koristili na podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika porabe bo določena s pogodbo. 
 
VII. Merila za ocenjevanje vlog 
 
Merila 
Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: 

1. število pogodb o najemu zemljišč za obdobje najmanj 10 let, z notarsko overjenim podpisom; 
2. velikosti novo urejenega pašnika; 
3. pašnik, ki ga uporablja registrirana pašna skupnost ali agrarne skupnosti; 
4. območje ureditve pašnika. 
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Ocene 
1. Pogodbe o najemu zemljišč za obdobje najmanj 10 let, z notarsko overjenim podpisom (ena najemna pogodba 
3 točke); 
 
2. Velikost novo urejenega pašnika znotraj meje (2 ha do 50 ha). 
 

Velikost pašnika  število točk 
2 ha do 4 ha ...........   3 točke 

4,1 ha do 6 ha ...........   4 točke 
6,1 ha do 8 ha ...........   5 točk 

8,1 ha do 10 ha ...........   6 točk 
10,1 ha do 12 ha ...........   7 točk 
12,1 ha do 14 ha ...........   8 točk 
14,1 ha do 16 ha ...........   9 točk 
16,1 ha do 18 ha ........... 10 točk 
18,1 ha do 20 ha ........... 11 točk 
20,1 ha do 22 ha ........... 12 točk 
22,1 ha do 24 ha ........... 13 točk 
24,1 ha do 26 ha ........... 14 točk 
26,1 ha do 28 ha ........... 15 točk 
28,1 ha do 30 ha ........... 16 točk 

               30,1 ha do 32 ha …….. 17 točk 
               32,1 ha do 34 ha …….. 18 točk 

                34,1 ha do 36 ha ……... 19 točk 
                36,1 ha do 38 ha …….. 20 točk 
                38,1 ha do 40 ha …….. 21 točk 
                40,1 ha do 42 ha …….. 22 točk 
                42,1 ha do 44 ha ……. 23 točk 

                 44,1 ha do 46 ha ……. 24 točk 
                46,1 ha do 48 ha ……... 25 točk 

48,1 ha do 50 ha in več …….. 26 točk 
 
 
3. Pašnik ki ga uporablja registrirana pašna ali registrirana agrarna  skupnost  10 točk 
 
4. Območje urejanja pašnika; 
 Pašnik urejen na hribovskih in gorskih območjih   50 točk 
 

Pašnik urejen na drugih območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost 
in na območjih s posebnimi naravnimi omejitvami:  30 točk 

 
Pašnik urejen na območjih izven seznama območji z omejenimi možnostmi 
za kmetijsko dejavnost: 10 točk 

 
Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge z 
večjim številom točk do porabe sredstev. V primeru, če imata dva ali več upravičencev enako število točk, ima prednost 
tisti upravičenec, ki je v četrtem merilu dosegel večje število točk. Vloge z nižjim številom točk bodo zavrnjene. 
 
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije 
 
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno 17. 7. 2003, vsak delavnik 
med 9. in 12. uro, vsako sredo pa tudi med 14. in 16. uro v sobi št. 117 na ARSKTRP, Ljubljana, Dunajska 160 ali na 
elektronskem naslovu: janez.lusin@gov.si ter na vseh kmetijsko gozdarskih zavodih. 
 
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, Sektor za razvoj podeželja, kontaktna oseba je 
Janez Lušin, tel. št. 01/478-92-24, ki je dosegljiv vsak delavnik od 9. do 12. ure, ob sredah pa tudi od 14. do 16. ure.  
 
IX. Rok in način prijave 
Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, do 18. 7. 2003 (velja poštni žig). 
 
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:»Ne odpiraj 
– vloga za javni razpis 2438«. 
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X. Odpiranje vlog 
 
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo dne 21. 7. 2003 ob 11. uri v sejni sobi št. 124 na ARSKTRP. Odpiranje vlog ni 
javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo za ta namen imenuje direktor ARSKTRP v 
soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 
Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa se zavrne. Predlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku osmih dni 
od odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je pet dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne 
vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se zavrže. Zavrže se tudi vse vloge, 
vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah. 
 
XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa 
 
Na podlagi predloga komisije odloči o vlogah direktor ARSKTRP, v roku 60 dni po izteku razpisnega roka, z odločbo.  
 
Zoper odločbo je možna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju. Prepozno vložene pritožbe se 
zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na ARSKTRP, Dunajska cesta 160, Ljubljana. 
 

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

 
 
Št. 328-1/2003/35 Ob-95088 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 
Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 26. člena v zvezi z 21. členom Uredbe o programih kmetijske strukturne politike 
in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 43/03), objavlja 
 

javni razpis  
za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za leto 2003 

 
I. Predmet javnega razpisa 
 
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja 
kmetov in drugih neprofitnih združenj za pomoč pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju na terenu in drugemu 
usposabljanju kmetov, ki so registrirana na območju Republike Slovenije. 
 
Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju je določena v 21. členu Uredbe o programih 
kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003 in 2004, višina sredstev pa je določena v 
Odloku o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunsko 
leto 2003 in 2004, na proračunski postavki 2556 – Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu 
združevanju za leto 2003 v višini 50.482.000,00 SIT.  
 
II. Upravičenci 
 
Upravičenci do podpor iz I. poglavja tega javnega razpisa so pravne osebe, registrirane v skladu s predpisi, ki urejajo 
društva in predstavljajo različne oblike združevanja kmetov ali pospešujejo dejavnost kmetijstva in delujejo na območju 
Republike Slovenije (društva, združenja, zveze društev) ter Sindikat kmetov Slovenije. 
 
III. Pogoji za pridobitev sredstev 
 
Upravičenec mora k vlogi in v skladu z razpisno dokumentacijo priložiti: 

- originalno izpolnjene obrazce, ki so del razpisne dokumentacije; 
- kakovostni program dela za tekoče leto;  
- bilanco stanja in uspeha za pretekli dve leti; 
- dokazila o zagotavljanju čim širše predstavitve svoje dejavnosti kmetijskim uporabnikom in javnosti; 
- dokazila o izvajanju pomoči kmetijskim gospodarstvom na področju usposabljanja; 
- dokazila o zastopanosti čim večjega števila aktivnega članstva; 
- dokazila o sodelovanju s sorodnimi organizacijami v državah EU in drugimi državami, oziroma 

mednarodnem sodelovanju; 
- dokazila o obstoju in delovanju društva v preteklem obdobju 
- dokazila o izvedenem programu dela za leto 2002. 

 
Upravičenec mora delovati na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi. 
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IV. Omejitve 
 
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isti namen samo iz enega ukrepa. 
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem 
razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije. 
 
Delež dodeljenih sredstev državnih pomoči iz vseh javnih virov znaša do 100 % upravičljivih stroškov, kot so stroški 
organizacije izobraževanja in usposabljanja, organizacije tekmovanj, razstav in sejmov. 
 
V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev 
 
Sredstva se upravičencem dodelijo v višini do 50% upravičljivih stroškov programa.  
 
Za upravičljive stroške delovanja štejejo: 

- materialni stroški in stroški dela pisarne, ter organov; 
- stroški izvedbe aktivnosti planiranih v letnem programu dela; 
- stroški mednarodnih aktivnosti. 

 
Vlagatelj mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo programa. 
 
Sredstva se bodo upravičencem izplačala v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list 
RS, št. 66/01, 103/01, 53/02, 80/02 in 88/02), na podlagi zahtevka za izplačilo in poročila o izvajanju programa - kopija 
računov in dokazilo o plačilu računov.  
 
VI. Poraba sredstev 
 
Sredstva bodo upravičenci lahko koristili na podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika porabe sredstev bo določena s 
pogodbo.  
 
Zahtevke za izplačilo skupaj z računi in dokazili o plačilu računov, ter poročilom o izvedenem programu morajo 
upravičenci predložiti na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) najkasneje do 
30. 10. 2003. 
 
VII. Merila za ocenjevanje vlog 
 
Merila za ocenjevanje vlog po tem javnem razpisu so: 
 

  
Merilo 

Delež 
(%) 

Maks. 
ocenitev 

Maks. št. točk  
(2×3) 

 1 2 3 4 
1. Zastopanost čim večjega števila aktivnega članstva 15 5 75 
2. Zagotavljanje čim širše predstavitve svoje dejavnosti 

kmetijskim uporabnikom in javnosti 
15 5 75 

3. Sodelovanju s sorodnimi organizacijami v državah EU 
in drugimi državami, oz. mednarodno sodelovanje 

20 5 100 

4. Zagotavljanje pomoči kmetijskim gospodarstvom na 
področju usposabljanja 

20 5 100 

5. Delež izvedenega programa v letu 2002 od celotne 
vrednosti programa 

15 5 75 

6.  Obstoj in aktivno delovanje društev oz. zvez  15 5 75 
 Skupaj: 100%  500 

 
Ocene: 
 
1.  Zastopanost čim večjega števila aktivnega 
članstva: 

0 - podatki niso razvidni 
1 - do 50 aktivnih članov 
2 - od 51 do 150 aktivnih članov 
3 - od 151 do 300 aktivnih članov 
4 - od 301 do 1000 aktivnih članov 
5 - več kot 1000 aktivnih članov 

2. Zagotavljanje čim širše predstavitve svoje 
dejavnosti kmetijskim uporabnikom in javnosti: 

0 - predstavitev ni jasna, oz. se ne izvaja 
1 - do 5 predstavitev na nivoju regije  

2 - organizacija predstavitve na nivoju regije 

3 - do 5 predstavitev na nivoju države 
4 - organizacija predstavitve na nivoju države 
5 - sodelovanje na razstavah izven Slovenije 
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3. Sodelovanju s sorodnimi organizacijami v 
državah EU in drugimi državami, oz. mednarodno 
sodelovanje  
0 - predstavitev ni jasna oz. se ne izvaja 
1 - informativno sodelovanje s organizacijami izven 

Slovenije 
2 - skupni projekti z državami izven Slovenije 
3 - udeležba na izobraževanju v državah EU 
4 - skupna organizacija izobraževanja z državami 

izven Slovenije 
5 - aktivni člani mednarodnih združenj sorodnih 

organizacij 
 

4. Zagotavljanje pomoči kmetijskim gospodarstvom 
na področju usposabljanja: 

0 - podatki niso razvidni oz.se pomoč za ta namen ne 
izvaja 

1 - izvedba tradicionalnih usposabljanj najmanj 3 
usposabljanja (usposabljanja, ki so v programu 
KGZS) 

2 - izvedba usposabljanj v smislu delavnic oz. aktivnega 
sodelovanja udeležencev 

3 - usposabljanje z opravljenim preizkusom znanja; 
4 - usposabljanje z preizkusom znanja na nivoju države; 
5 - usposabljanje za ta namen je osnovna dejavnost 

zveze na nivoju države 

 
5. Delež izvedenega programa v letu 2002 od 
celotne vrednosti programa: 

0 - podatki niso razvidni oz.je delež izvedenega 
programa nižji kot 10% 

1 - do 40% 
2 - do 60% 
3 - do 80% 
4 - do 100% 
5 - poleg celotno izvedenega programa so bili 

izvedeni še drugi projekti 

6. Obstoj in aktivno delovanje društev oz. zvez: 
 
0 - podatki niso razvidni oz. delovanja ni bilo 
1 -  do 2 leti 
2 -  med 3 in 5 let 
3 -  med 6 in 8 let 
4 -  med 9 in 11 let 
5 -  več kot 11 let 

 
Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Sredstva bodo razdeljena na osnovi deleža doseženih 
točk od skupnega števila točk, v sorazmerju razpoložljivih in zaprošenih sredstev.  
 
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije 
 
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno 18. 7. 2003, vsak delavnik 
med 9. in 12. uro, vsako sredo pa tudi med 14. in 16. uro v sobi št. 119 ali 118 na ARSKTRP, Ljubljana, Dunajska 160, 
ali na elektronskem naslovu: irena.zeleznikar@gov.si. 
 
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, Sektor za razvoj podeželja, kontaktna oseba je 
Majda Vintar, tel. št. 01/478-93-62, ki je dosegljiva vsak delavnik od 9. do 12. ure, ob sredah pa tudi od 14. do 16. ure.  
 
IX. Rok in način prijave 
 
Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, do 18. 7. 2003. (velja poštni žig). 
 
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:»Ne odpiraj 
– vloga za javni razpis 2556«. 
 
X. Odpiranje vlog 
 
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo dne 21. 7. 2003 ob 10. uri v sobi 118 na ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. 
Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila  komisija, ki jo imenuje direktor ARSKTRP v soglasju z ministrom za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 
Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa se zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku osmih dni od 
odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je pet dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne 
vloge, ki jih vlagatelj v navedenemu roku ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se zavrže. Zavrže se tudi vse vloge, 
vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah. 
 
XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa 
 
Na podlagi predloga komisije odloči o vlogah direktor ARSKTRP, v roku 60 dni po izteku razpisnega roka, z odločbo.  
 
Zoper odločbo je možna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju. Prepozno vložene pritožbe se 
zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na ARSKTRP, Dunajska cesta 160, Ljubljana. 
 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
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 Ob-95138 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 
Ljubljana, ter Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, 
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, na podlagi tretjega odstavka 26. člena v zvezi z 12. členom Uredbe o programih 
kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 43/03), 
11. člena Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99, 22/00, 67/01 in 47/02), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada 
Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (Uradni list RS, št. 45/02) in 
sklepa Vlade RS z dne 3. 4. 2003 o poslovnem in finančnem načrtu Javnega sklada za leto 2003 objavljata  
 

javni razpis 
za dodeljevanje sredstev, kot pomoč za nadomestilo škode, ki so jo povzročile naravne nesreče 

ali izjemni pojavi 
 
I. Predmet javnega razpisa 

 
1. Predmet razpisa je dodeljevanje nepovratnih in posojilnih sredstev za reševanje težkega socialnega položaja 

kmetij v primeru naslednjih škodnih dogodkov v obdobju od 1. 1. 2002 dalje: 
 

a) namen E3: v primeru smrti, nad 80% invalidnosti ali več kot 6-mesečne nesposobnosti nosilca ali člana 
kmetijskega gospodarstva, ki predstavlja polno delovno moč na kmetiji; 

b) namen E2: nastanek škode na kmetiji, ki je nastala zaradi naravne nesreče ali izjemnega pojava (za 
naravno nesrečo ali izjemen pojav se šteje nepredviden dogodek, povzročen s strani narave, ki ga ni 
mogoče preprečiti), prav tako se šteje za izjemen pojav izbruh bolezni, rastlinske ali živalske v primerih, ko 
povračilo škode ni urejeno z drugimi predpisi ali ko je zaradi pojava bolezni na kmetiji prepovedan promet z 
živalmi oziroma je dovoljen le zakol živali. 

 
Podpora pomoči za nadomestilo škode, ki so jo povzročile naravne nesreče ali izjemni pojavi je določena v 12. členu 
Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2003 in 2004, višina 
sredstev pa je določena v osmi točki 2. člena Odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske 
politike razvoja podeželja za proračunski leti 2003 in 2004 (Ur. list RS, št. 46/03), na proračunski postavki 5538 – 
Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje. 
 

2. Višina sredstev za financiranje projektov 
 

- iz virov Agencije je predvidenih: 
- do 200.000.000 SIT v proračunu RS za leto 2003 in 2004, proračunska postavka 5538 – 

Program podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje – za sanacijo 
kmetijskih gospodarstev za leto 2003, 80.000.000 SIT in za leto 2004, 120.000.000 SIT. 

 
- iz sredstev Javnega sklada je predvidenih: 

- do 100.000.000 SIT posojilnih sredstev. 
 
II. Upravičenci 
 
Upravičenci do podpor iz namena E2 in namena E3 I. poglavja tega javnega razpisa so kmetije, na območju Republike 
Slovenije.  
 
III. Pogoji za pridobitev sredstev: 
 
- Upravičenec mora predložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vlogi morajo biti priložene 

priloge in dokazila, ki jih zahtevata Agencija in Javni sklad od upravičenca in so navedene v Poglavju VII. tega 
razpisa ter na obrazcu E za prijavo. 

- Upravičenec mora biti vpisan v evidenco kmetijskih gospodarstev. 
- Upravičenec mora predložiti poročilo o škodnem dogodku. 
- Upravičenec mora predložiti sanacijski načrt, izdelan v skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne službe Slovenije 

(sanacijski načrt mora biti izdelan najmanj za čas izvajanja sanacije in za obdobje vračanja posojila). 
- Upravičenec mora predložiti potrdila o že dobljenih pomočeh za ta namen. 
- Stavbe in pridelki morajo biti zavarovani za primer naravnih nesreč (požar, potres, poplava na objektih, ter suša, 

toča, neurje na pridelkih). 
- Upravičenci morajo dokazati, da jim je kmetijstvo glavni vir dohodka. 
- Gradbeni ukrepi (popravilo objektov po naravni nesreči) morajo biti izvedeni v skladu s predpisi o graditvi objektov, 

urejanju prostora in varstvu okolja. 
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IV. Omejitve 
 
- Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem razpisu, 

že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije. Skupna višina dodeljenih javnih sredstev 
Republike Slovenije ne sme presegati višine dovoljene državne pomoči za posamezen ukrepe, navedene v tem 
javnem razpisu; 

- Ne pokriva se izguba dohodka; 
- Podpore iz tega razpisa ne se dodelijo za pokrivanje škod po drugih predpisih; 
- Višina prejetih sredstev ne sme presegati višine ugotovljene škode; 
- Sredstva se ne dodelijo za sanacijo zunaj območij Republike Slovenije. 
 
V. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev 
 
1. Deleži posameznih sredstev: 
 
Za namen E3 (smrt, invalidnost, delovna nezmožnost) znaša delež nepovratnih sredstev največ 1.000.000 SIT: 

- v primeru smrti je namenjenih  1.000.000 SIT 
- 80% invalidnosti    800.000 SIT 
- 90% invalidnosti    900.000 SIT 
- 100% invalidnosti 1.000.000 SIT 
- 6-mesečne nesposobnosti    500.000 SIT 
- 12-mesečne nesposobnosti   1.000.000 SIT 

 
V primerih vmesnih stopenj invalidnosti oziroma mesecih nesposobnosti za delo, se nepovratna sredstva izračunajo v 
deležu glede na 100% invalidnost, oziroma 12-mesečno nesposobnost za delo. 
 
Za namen E2 znaša delež dodeljenih sredstev do 35% ocenjene škode (do 50% nepovratnih sredstev in do 50% 
posojilnih  sredstev), razen v primeru bolezni BSE, kjer znaša delež dodeljenih nepovratnih sredstev do 100% ocenjene 
škode in se sredstva lahko namenijo za zamenjavo črede ali preusmeritev kmetije. 
 
2. Za upravičljive stroške se upošteva:  

- V primerih namena E3 enkratna finančna pomoč, ki predstavlja izpad delovne sile za čas enega leta. 
- V primerih namena E2 stroški storitev, ter materiala, ki so potrebni za vzpostavitev stanja pred nastankom 

škodnega dogodka ali preusmeritve kmetije. 
 

3. Posojilni pogoji: 
- Odplačilna doba posojila do 15 let, obrestna mera TOM + 0,5%, največ dveletni moratorij na odplačevanje 

posojila. 
- Doba odplačevanja posojila ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. 
- Posojila do 2 mio SIT upravičenec praviloma zavaruje pri zavarovalnici. Minimalna vrednost odobrenega 

posojila je 1 mio SIT. 
- Posojilo nad 2 mio SIT upravičenec praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje, ali z drugim, tem 

inštrumentom enakovrednim jamstvom. 
- Črpanje nepovratnih sredstev je praviloma v obliki refundacije plačanih računov ali potrjenih gradbenih situacij 

pooblaščenega organa (skupaj z dokazili o plačilih) za dela na sanaciji.  
- Črpanje dodeljenih sredstev je praviloma v kombinaciji posojilnih in nepovratnih sredstev. Način črpanja je tak, 

da se praviloma obe vrsti sredstev črpata uravnoteženo in pod pogojem, da je odstop od ene vrste sredstev 
avtomatično odstop od druge vrste sredstev. 

- Črpanje posojila Javnega sklada je dokumentarno, z možnostjo refundacije računov za dela, iz lastnih virov, 
praviloma največ v višini 30% dodeljenih sredstev. Upravičenec lahko v obliki gotovine porabi največ 20% 
dodeljenih posojilnih sredstev, a ne več kot 400.000 SIT. 

- Če upravičenec, ki so mu odobrena posojilna in nepovratna sredstva, ne bo pristopil k podpisu pogodbe z 
Agencijo in Javnim skladom v roku, določenem v sklepu/odločbi, se bo štelo, da je upravičenec enostransko 
odstopil od zahteve za sofinanciranje investicije in sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo štelo, da je upravičenec 
enostransko odstopil od zahteve za sofinanciranje in odobrenih sredstev, kolikor ne bo v roku, določenem v 
sklepu/odločbi dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje sredstev. 

 
4. Pomoč se dodeli v dveh oblikah: 

- Nepovratna sredstva za namen E3 se dodeli kot enkratna pomoč, kjer se sredstva nakažejo na osnovi 
zahtevka, kateremu mora upravičenec predložiti dokazilo o ugotovljenih dejstvih. 

- Nepovratna sredstva za namen E2, kjer se sredstva nakažejo na osnovi zahtevka, kateremu mora upravičenec 
predložiti poročilo o popravilu škode ter račune  z dokazili o njihovem plačilu. 

- Posojilna sredstva se izplačajo v skladu s sedmo alineo 3. točke V. poglavja javnega razpisa.  
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VI. Merila za ocenjevanje vlog 
 
Vloge bodo ocenjene glede na vrsto posameznega škodnega primera. V primeru, da bodo zaprošene pomoči za 
nadomestilo škode presegale razpisana sredstva, bodo imele vloge z večjim številom točk prednost pri izplačilu.V 
primeru, da imata dva upravičenca enako število točk ima prednost tisti upravičenec, ki je v tretjem merilu dosegel večje 
število točk. Vloge z nižjim številom točk bodo zavrnjene. 
 
Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:  
 

 Merilo 
F    Maks. 

št. 
točk  

 
    105 

1. Območje z omejenimi dejavniki za kmetijstvo    10 

2. Vrsta škodnega primera    60 

 Naravne nesreče 30 

 Smrt, invalidnost, nesposobnost za delo 30 

3. Profesionalnost kmetovanja    15 

4. Kreditne obveznosti kmetije, ki so nastale pred škodnim dogodkom 
(brez upoštevanja zamudnih obresti in neporavnanih obveznosti iz preteklih let)  

  20 

 
Ocenitve: 
 
 

1. Območje z omejenimi dejavniki za kmetijstvo 
 
10  - hribovska in gorska območja 
  7  - druga območja z omejenimi možnostmi za  

kmetijsko dejavnost in območja z posebnimi 
naravnimi omejitvami 

  5  - območja izven seznama območji z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost 

 

2.a) Vrsta škodnega primera 
 
30  - bolezni živali 
25  - požar   
20  - naravne nesreče 

2.b) Vrsta škodnega primera  
 
30  - smrt nosilca kmetijskega gospodarstva 
25  - invalidnost  
20  - nesposobnost za delo 

3.  Profesionalnost kmetovanja 

15 - dva ali več družinskih članov od katerih je vsaj eden 
kmetijsko zavarovan 

10 - kmetijstvo predstavlja pomemben vir dohodka na 
kmetiji ( več kot 50%) 

  5 - kmetija je tekoče odplačevala kreditne obveznosti 
manj kot dve leti 

 
 
4. Kreditne obveznosti kmetije, ki so nastale pred 
škodnim dogodkom 
(brez upoštevanja zamudnih obresti in neporavnanih 
obveznosti iz preteklih let) 
20  - nad 10 mio SIT obveznosti 
10  - nad 5 mio SIT do 10 mio SIT 
  5  - nad 1 mio SIT do   5 mio SIT 
  0  - do 1 mio SIT 
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VII. Vsebina vloge 
 

a) Priloge: 
1. Originalni obrazec (OBRAZEC E) vloge za namen pomoč za nadomestilo škode. 
2. 
 

Sanacijski načrt za kmetijo - pripravljen v skladu z metodologijo Kmetijsko svetovalne službe najmanj 
za čas ekonomske dobe projekta oziroma dobe vračanja posojila. 

3. Potrdilo o plačanih davkih za preteklo leto, ki ga izda pristojna Davčna uprava Republike Slovenije oz. 
dokazilo o stanju obveznosti, ki ni starejše od 30 dni. 

4. Potrdilo o državljanstvu upravičenca (fotokopija os. izkaznice, rumenega kartončka ali potnega lista). 
5. Mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe. 
6. Zemljiškoknjižni(e) izpisek(ke) zemljišč celotne kmetije (ki ni starejši od 3 mesecev) in posestni(e) list(e) 

star(e) največ 3 mesece. 
7. Kopija Osnovnega obrazca o kmetijskem gospodarstvu – podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 

2002 in/ali 2003. 
8. Nosilec kmetijskega gospodarstva k vlogi priloži pooblastilo morebitnih solastnikov kmetijskega 

gospodarstva , ki delajo na kmetiji za vlaganje vloge in izvedbo sanacije. 
9. Dokazilo o povračilu škode zavarovalnic ali ostala potrdila o prejemu kakršnihkoli sredstev za prijavljen 

škodni dogodek oziroma izjava o prejetih sredstvih. 
10. Kot dokazilo za glavni vir dohodka se šteje potrdilo o kmetijskem zdravstvenem, ter pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju, ali drug dokument, ki izkazuje, da je kmetijstvo glavni vir dohodka (kopija 
dohodninske napovedi). 

11. Izjava o materialni in kazenski odgovornosti glede višine zadolžitve. 
12. Izjava, da se strinja z razpisnimi merili za pridobitev sredstev. 
13. Izjava o že pridobljenih državnih pomočeh RS in  sredstvih EU za ta namen. 

 
b) Dodatne priloge za namen E2: 
1. Poročilo o nastali škodi s strani zavarovalnice  

ali izvedeniško mnenje o nastali škodi, izdelano s strani zapriseženega sodnega cenilca, v primeru 
škode do višine 1.000.000 SIT pa lahko tudi poročilo občinske komisije za elementarne nezgode skupaj 
s svetovalno službo. 

2. Ustrezno gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo ali drugo upravno dovoljenje v primeru nesreč 
na objektih. 

3. Poročilo o nastali nesreči s strani pristojnega upravnega organa (policija, gasilci, občinska komisija za 
elementarne nesreče). 

4. Dokazila pristojne veterinarske službe o izbruhu bolezni oziroma prepovedi prometa z živalmi in 
dokazilo o zakolu (v primeru izbruha bolezni). 

5. Dokazilo o zavarovanju pridelkov in objektov v primeru škodnih dogodkov iz namena E2 tega razpisa. 
  

c) Dodatne priloge za namen E3: 
1. Dokazila o nastalem škodnem dogodku na kmetiji (v primeru smrti mrliški list, v primeru invalidnosti 

sklep o invalidnosti in v primeru več kot 6 mesečne nesposobnosti za delo potrdilo o začasni 
nezmožnosti za delo s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje). 

2. Potrdilo o načinu  zdravstvenega zavarovanja v primeru bolezni oz. invalidnosti.  
 
VIII. Rok in način prijave 
 
1. Razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 30. 4. 2004. Vloge se bodo odpirale vsak 

prvi torek v mesecu. 
 
Vlogo je potrebno poslati na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, s priporočeno pošto 
na naslov: Javni sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 
1310 Ribnica. 

 
Pisne vloge morajo biti poslane v dveh izvodih v eni zaprti ovojnici, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z 
oznako: »Ne odpiraj - javni razpis E KMETIJSTVO« 

 
2. Razpisna dokumentacija 

Razpisna dokumentacija za namen E pomoč za nadomestilo škode je na voljo na spletni strani Javnega sklada RS 
za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja: http://www.rdf-sklad.si. 
Razpisna dokumentacija za namen E - pomoč za nadomestilo škode se lahko pridobi tudi na podlagi pisnega 
zaprosila na sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, 
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od 30. 5. 2003 do zaključka razpisa, vsak delovni dan od 9. do 12. ure. 
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Javnem skladu. Kontaktna oseba za namen pomoč 
za nadomestilo škode je Irena Marn, tel. št. 01/83-61-953, vsak delavnik med 9. in 12. uro. 
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3. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja posojila bremenijo upravičenca. 

Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo  sklenili pogodbo o dodelitvi sredstev z enoto Hranilno kreditne 
službe ali PE Zveze HKS. Višina stroškov bo navedena v razpisni dokumentaciji. 

 
4. Agencija in Javni sklad lahko od prosilca zahtevata dodatno dokumentacijo oz. na svoje stroške preverjata 

dokumentacijo oz. naročita strokovno mnenje o projektu. 

IX. Obravnava vlog in postopek odobritve 

 
1. Odpiranje pravočasno prispelih vlog za namen E - pomoč za nadomestilo škode bo prvič 1. 7. 2003 v sejni sobi 

Javnega sklada in nato vsak prvi torek v mesecu. Odpiranje vlog ni javno. Predlog za odločanje o dodelitvi sredstev 
bo pripravila skupna strokovna komisija, ki jo bosta imenovala direktorica Agencije s soglasjem ministra za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Uprava javnega sklada. O dodelitvi nepovratnih sredstev iz virov MKGP, 
Agencije bo odločala direktorica Agencije, o dodelitvi posojil iz virov Javnega sklada pa Uprava Javnega sklada. 

2. Prosilce, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v 
zahtevanem roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne 
zavržene. 

3. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. 
4. Vloge, ki bodo prispele po zaključku razpisa bodo kot prepozne zavržene. 
 
 
X.  Obvestilo o izidu javnega razpisa 

 
Odločba o dodelitvi nepovratnih sredstev s strani Agencije in sklep o dodelitvi posojilnih sredstev Javnega sklada bosta 
izdani v roku 60 dni po oddaji vloge. Vlagatelji, katerim sredstva ne bodo dodeljena bodo o tem pisno obveščeni z 
odločbami oziroma sklepom v roku 60 dni po oddaji vloge.  
 
Zoper odločbo ARSKTRP je možna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju. Pritožba se pošlje 
priporočeno po pošti na Agencijo. 
 
Zoper sklep Javnega sklada je možna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa vlagatelju. Pritožba se pošlje 
priporočeno po pošti na Javni sklad. 
 
Na podlagi predloga komisije odloči o dodelitvi nepovratnih sredstev direktor Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja v roku 60 dni po izteku razpisnega roka z odločbo.  
 
O dodelitvi posojilnih sredstev Javnega sklada odloči uprava Javnega sklada v roku 60 dni po izteku razpisnega roka. 
 
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo.  
 
Agencija in Javni sklad bosta spremljala namensko porabo sredstev pri upravičencu. Če bosta Agencija in Javni sklad 
ugotovila, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila sredstva odobrena na 
podlagi neresničnih podatkov, imata pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem znesku. 
Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do 
dneva vračila po zakonu o predpisani meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Ur. list RS, št. 45/95) ter po 
odredbi o načinu obračunavanja zamudnih obresti (Ur. list RS, št. 14/92). Upravičenec izgubi tudi pravico do drugih 
intervencijskih sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije za dobo dveh let, o čemer odloči 
minister z odločbo. Rok prične teči z dnevom vročitve odločbe. 
 

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

Javni sklad RS za regionalni razvoj in  
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja 

 
 
 Ob-95146 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 
Ljubljana, ter Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, 
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, na podlagi tretjega odstavka 26. člena v zvezi z 10. in 11. členom Uredbe o programih 
kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 43/03), 11. 
člena Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99, 22/00, 67/01 in 47/02) in sklepa Vlade RS z dne 3. 4. 2003 o poslovnem 
in finančnem načrtu Javnega sklada za leto 2003  ter Splošnih pogojih poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za 
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (Uradni list RS, št. 45/02), objavljata 
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javni razpis 

za dodeljevanje sredstev, namenjenih za program podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje 
 
I. Predmet javnega razpisa 
 
1. Predmet razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: 

ARSKTRP) in ugodnih posojil Javnega sklada upravičencem za programe podpor za prestrukturiranje in prenovo 
kmetijske proizvodnje. 

 
Podpora financiranja projektov v primarno kmetijsko dejavnost ter dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, je določena v 
10. in 11. členu Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2003 
in 2004, višina sredstev pa je določena v sedmi točki 2. člena Odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske 
strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2003 in 2004 (Ur. list RS, št. 46/03), na 
proračunski postavki 5538 – Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje. 

 
2. Višina sredstev za financiranje projektov 

- iz virov ARSKTRP je predvidenih: 
- do 550.000.000 SIT nepovratnih sredstev za financiranje projektov v primarno kmetijsko pridelavo in 

dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (namen A1 in A2); 
 

- iz virov Javnega sklada je predvidenih: 
- do 550.000.000 SIT posojilnih sredstev (namen A1 in A2);   

II. Nameni dodeljevanja sredstev 

A1 – Financiranje projektov v primarno kmetijsko pridelavo 

a) Predmet podpore (nameni dodeljevanja): 

1. Investicije v novogradnjo ali adaptacijo hlevov in drugih objektov s pripadajočo opremo za: 

- rejo govedi, drobnice, prašičev, 
- rejo perutnine ter rejo konj za meso, 
- predelavo mleka na skupnih planšarijah, 
- pridelavo, skladiščenje, dodelavo in pripravo kmetijskih pridelkov iz lastne primarne proizvodnje za 

trg. 
 

2. Investicije v pridelavo medu in ostalih čebeljih proizvodov ter vzrejo čebeljih matic: 
- adaptacija objektov oziroma prostorov namenjena skladiščenju, dodelavi in pripravi medu in ostalih 

čebeljih proizvodov za trg ter vzreji čebeljih matic, 
- novogradnja oziroma adaptacija stacionarnih objektov (čebelnjakov), 
- nakup novih čebeljih panjev z najmanj 210 dm2 površine satov na panj, vendar največ do števila 

kupljenih čebeljih družin, 
- nakup kontejnerjev za prevoz čebeljih panjev, 
- prvi nakup čebeljih matic in čebeljih družin. 

 
3. Prvi nakup ali dokup osnovne plemenske črede, za povečano število stojišč, ki so predmet naložbe, 

razen za plemenske živali za katere lahko rejec uveljavlja podporo na podlagi drugih predpisov. 

4. Investicije v postavitev zavarovanih prostorov s pripadajočo opremo in mehanizacijo za moderno 
vrtnarsko proizvodnjo, za pridelavo jagod in jagodičevja  (steklenjaki, rastlinjaki, plastenjaki, tuneli in 
tople grede); 

5. Nakup kmetijske mehanizacije (specialne, hribovske in dvoriščne); 

 
6. Nakup kmetijskih zemljišč; 

 
7. Nakup kmetije: nakup kmetijskih zemljišč in gospodarskih objektov. 

 
8. Ureditev prostorov s pripadajočo opremo namenjenih neposredni prodaji kmetijskih pridelkov iz lastne 

primarne proizvodnje oz. kmetijskih proizvodov iz dopolnilne dejavnosti na kmetijah: prodajni prostor, 
skladiščni prostor in razstavni prostor. 
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9. Investicije v adaptacijo gospodarskih objektov in nakup pripadajoče opreme za zagotavljanje pogojev 
o delovnem okolju v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu na kmetijah.  

 
Sredstva se ne dodelijo za: 

- investicije, ki se podpirajo v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, 
- nakup stavbnih zemljišč in obstoječih zgradb, razen gospodarskih poslopij v primeru nakupa kmetije, 
- nakup rabljene opreme in kmetijske mehanizacije, 
- plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, 
- stroške poslovanja pri opravljanju dejavnosti vključno s stroški vzdrževanja in najema, 
- bančne stroške in stroške garancij, 
- stroške promocije, 
- stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske 

upravičenosti, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in presegajo 
12% upravičljivih stroškov investicije oziroma programa, 

- investicije za dejavnost trgovine. 
 
b) Upravičenci 
 

Kmetijska gospodarstva (fizične in pravne osebe) razen kmetijskih zadrug ter pašne skupnosti po predpisih, ki 
urejajo kmetijska zemljišča in imajo naslov oziroma sedež v Republiki Sloveniji ter opravljajo kmetijsko dejavnost v 
skladu z načeli dobre kmetijske prakse. 

 
c) Splošni pogoji: 
 
1. Kmetijsko gospodarstvo mora predložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. K vlogi morajo 

biti priložene priloge in dokazila, ki jih zahtevata ARSKTRP in Javni sklad od upravičenca in so navedene v točki  e ) 
in f) tega razpisa ter na posameznem obrazcu za prijavo. 

2. Kmetijska gospodarstva morajo biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev, iz katerega je razviden nosilec 
kmetijskega gospodarstva. 

3. Kmetijsko gospodarstvo, ki je fizična oseba mora predložiti poslovni načrt, izdelan v skladu z metodologijo Kmetijske 
svetovalne službe Slovenije (poslovni načrt mora biti izdelan najmanj za čas izvajanja investicije in za obdobje 
vračanja posojila). 

4. Kmetijsko gospodarstvo, ki je pravna oseba, mora predložiti investicijski program v skladu s predpisi, ki urejajo 
enotno metodologijo za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Investicijski program mora biti 
izdelan najmanj za čas izvajanja investicije in za obdobje vračanja posojila (Uredba o enotni metodologiji za izdelavo 
programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur.l. RS, št. 82/98, 86/98 in 43/99)). 

5. Kadar je upravičenec kmetija, mora imeti nosilec kmetijskega gospodarstva stalno prebivališče na naslovu kmetije.  
6. Kadar je upravičenec kmetija, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva lastnik ali solastnik oziroma mora imeti 

kmetijo zakonito v najemu.  
7. Kadar je upravičenec kmetija, mora nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov 

kmetije, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge. 
8. Predložiti je potrebno gradbeno dokumentacijo in ustrezna dovoljenja, kolikor gre za gradbena dela. 
9. Investicija mora biti ekonomsko upravičena in mora prispevati k izboljšanju konkurenčnosti pridelave. 
10. V primeru, da gre za investicijo v hleve in ostale gospodarske objekte na kmetijah, morajo nosilci kmetijskih  

gospodarstev  k vlogi priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetij, da se strinjajo z investicijo. 
11. V primeru, da je kmetijsko gospodarstvo pašna skupnost, mora pašna skupnost pridobiti pooblastilo lastnika oziroma 

lastnikov gospodarskih objektov na planinah, ki so predmet naložbe. 
12. V primeru, da je kmetijsko gospodarstvo samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, mora predložiti 

dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti. 
13. V primeru fizičnih oseb mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske 

dejavnosti, in sicer mora imeti: 
- najmanj poklicno kmetijsko ali sorodno agroživilsko izobrazbo ali 
-  katerokoli drugo poklicno izobrazbo in triletne delovne izkušnje na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti 

ali 
- opravljen preizkus znanja iz kmetijske dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih ali srednjih šol s posebnim 

poudarkom na kmetijski dejavnosti, ki jo opravlja ali 
- končano osnovno šolo in vsaj  5 let delovnih izkušenj na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti. 

14. Kmetijska gospodarstva morajo imeti v uporabi (v lasti, najemu ali v zakupu) vsaj 3 ha primerljivih kmetijskih 
zemljišč, veljavnost zakupne ali najemne pogodbe mora biti najmanj do konca ekonomske dobe projekta. 

15. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:  
- 1 ha njiv ali vrtov, 
- ali 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov,  
- ali 4 ha pašnikov, 
- ali 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov oziroma hmeljišč, 
- ali 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, 
- ali 8 ha gozdov, 
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- ali 5 ha gozdnih plantaž, 
- ali 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin. 

16. Investicija mora ustrezati predpisanim veterinarsko-sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam. 
17. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja. 
18. Investicija je lahko začeta največ eno leto pred objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določili 

javnega razpisa. 
19. Kot začetek izvedbe investicije se šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih 

sredstev. Kolikor je upravičenec že prevzel obveznosti pred izdajo odločbe, se šteje, da je investicija že začeta in se 
ne šteje kot nova investicija. 

20. Investicija mora biti zaključena pred zadnjim izplačilom. Kot zaključek investicije se šteje tehnični prevzem oziroma 
vključitev nove opreme in kmetijske mehanizacije v proizvodni proces, če tehnični prevzem ni obvezen. Potrdilo o 
tehničnem prevzemu se priloži ob zadnjem zahtevku za izplačilo nepovratnih sredstev. 

21. V primeru fazne gradnje mora biti delovna faza, ki je predmet podpore iz tega namena, začeta največ eno leto pred 
objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določili javnega razpisa, predhodna delovna faza, ki ni 
predmet podpore iz tega namena, pa mora biti zaključena najkasneje eno leto pred objavo javnega razpisa. 

22. Kmetijska gospodarstva morajo predložiti dokazila o svojem finančnem stanju. 
23. Kmetijsko gospodarstvo ne sme biti v  finančnih težavah, v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v 

postopku likvidacije (velja za pravne osebe in s.p.).  
24. Nepovratna sredstva se dodelijo na podlagi predračunov, izplačajo pa se le na podlagi plačanih računov ali potrjenih 

in plačanih situacij. Upoštevani bodo računi in situacije, plačani največ 1 leto pred objavo javnega razpisa. 
25. Posojilna sredstva se dodelijo na podlagi predračunov, izplačajo pa v skladu s šesto alineo točke 2 iz III. poglavja 

javnega razpisa. Upoštevani bodo računi in situacije, plačani največ 1 leto pred objavo javnega razpisa. 
26. Po končani investiciji mora upravičenec na ARSKTRP dostaviti kopije računov oziroma situacij, za del investicije, ki 

je bila financirana iz drugih virov. 
27. Kmetijsko gospodarstvo mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije. 
28. V prilogi javnega razpisa so določeni opravičljivi stroški in priznane investicijske vrednosti za posamezno vrsto 

investicije (glej prilogi 2 in 3). 
 
d) Posebni pogoji 
 
1. Investicije v novogradnjo ali adaptacijo hlevov in drugih objektov s pripadajočo opremo 
 
Na področju reje govedi, drobnice in prašičev se podpirajo samo že začete investicije, za kar nosilec predloži izjavo o 
izvedenih delih oziroma delno plačane račune. 
Izjemoma se lahko na področju reje govedi, drobnice in prašičev podpirajo tudi nove investicije (glej poglavje II., 
podpoglavje c. točka 19), vendar le v primerih, ko obsegi živinorejske proizvodnje na kmetijskih gospodarstvih po končani 
investiciji ne presegajo naslednjih vrednosti: 
 
- Govedoreja (na celotnem območju Republike Slovenije) 

Na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost reja krav molznic oz. reja krav dojilj ne smeta presegati 
19 stojišč, reja govejih pitancev pa 39 stojišč. Na ostalih območjih reja krav molznic oz. reja krav dojilj ne smeta 
presegati 39 stojišč, reja govejih pitancev pa 79 stojišč.  

 
- Reja drobnice (samo območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko proizvodnjo) 

Reja drobnice za proizvodnjo mleka ne sme presegati 39 stojišč, za proizvodnjo mesa pa 79 stojišč. 
 
- Prašičereja (na celotnem območju Republike Slovenije) 

Reja plemenskih svinj ne sme presegati 39 stojišč za plemenske svinje, kombinirana reja 29 stojišč za plemenske 
svinje in 149 za prašiče pitance, reja prašičev pitancev pa 249 stojišč. Upravičenec mora zagotoviti vsaj 35 % doma 
pridelane krme. 

 
- Perutnina 

V primeru investicij za prirejo perutnine se spodbujajo izključno investicije na kmetijah. 
 
Stojišča se nanašajo na odrasle živali, pri obsegu reje pa je potrebno dodatno upoštevati še 25% letni remont črede. 
 
Za živinorejsko proizvodnjo mora kmetijsko gospodarstvo ob dokončanju investicije zagotoviti dovolj kmetijskih površin za 
porabo živalskih izločkov, in sicer za rejo prašičev in perutnine največ 2 glavi velike živine/ha (v nadaljnjem besedilu: 
GVŽ/ha) in za rejo govedi, drobnice in konjev največ 2,5 GVŽ/ha. 
 
Za preračun posameznih vrst in kategorij živali v GVŽ se upošteva količnik iz obrazca »B-Osnovni podatki o kmetijskem 
gospodarstvu za leto 2003-stalež živali«. 
 
Če kmetijsko gospodarstvo nima urejenih zadostnih zmogljivosti za hrambo živalskih gnojil in s programom 
prestrukturiranja tega problema ne rešuje, ni upravičeno do podpor iz tega namena.                  
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2. Investicije v objekte za predelavo mleka na skupnih planšarijah: 
 
- planina mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni v predpisu, ki ureja slovenski kmetijsko okoljski program in se 

nanašajo na izvajanje planinske paše; 
- pašna skupnost mora priložiti kopije zapisnika o prigonu živali na planinsko pašo in predvidenem datumu  odgona s 

planinske paše na obrazcu, ki ga ureja predpis o slovenskem kmetijsko okoljskem programu; 
- pašna skupnost mora predložiti potrjen pašni red za tekoče leto. 
 
3. Investicije za pridelavo vrtnin:  
- Za potrebe tega razpisa pridelovanje vrtnin obsega dejavnosti, ki so v predpisih o standardni klasifikaciji dejavnosti 

navedene pod »01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik« razen gojenje travne ruše za presajanje 
in pridobivanje sadik sadnega drevja in trsnih cepljenk.  

- Podpirajo se samo že začete investicije, za kar nosilec predloži izjavo o izvedenih delih oziroma delno plačane 
račune. 

- Do investicij v novogradnjo ali adaptacijo hladilnic za vrtnine so upravičena tista kmetijska gospodarstva, ki imajo 
dovolj lastne primarne pridelave za racionalno rabo hladilnice. 
Za vrednotenje tega pogoja se bodo upoštevali tehnično tehnološki kriteriji za izgradnjo hladilnic za svežo zelenjavo, 
ki so podani v prilogi 4 tega javnega razpisa.  

 
4. Nakup kmetije: 
- Do nakupa so opravičene le kmetije. 
- Kmetija mora najkasneje ob zaključku investicije imeti v lasti vsaj 5 ha primerljivih kmetijskih zemljišč. 
 
5. Nakup kmetijskih zemljišč: 
- Do nakupa kmetijskih zemljišč so upravičene le fizične osebe. 
- Izjemoma so do nakupa kmetijskih zemljišč upravičena tudi podjetja, registrirana za kmetijsko dejavnost, vendar 

morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 
- Podpira se le nakup kmetijskih zemljišč, na katerih so končani postopki denacionalizacije. 
- Podjetja, registrirana za kmetijsko dejavnost, morajo imeti na teh zemljiščih lastno kmetijsko proizvodnjo. 
- Nakup kmetijskih zemljišč mora prispevati k zaokrožitvi kmetijskega gospodarstva. 
- Kmetijsko gospodarstvo mora najkasneje ob zaključku investicije imeti v lasti vsaj 5 ha primerljivih kmetijskih 

zemljišč. 
 
6. Investicije v hladilnice za sveže sadje:  

Do investicij v novogradnjo ali adaptacijo hladilnic za sveže sadje so upravičena tista kmetijska gospodarstva ki: 
- imajo dovolj lastne primarne pridelave za racionalno rabo hladilnice. Za vrednotenje tega pogoja se bodo upoštevali 

tehnično tehnološki kriteriji za izgradnjo hladilnic za sveže sadje, ki so podani v prilogi tega javnega razpisa ter 
- na gravitacijskem območju nameravane investicije ni zadostnih hladilnih kapacitet. Za vrednotenje tega pogoja se bo 

upošteval seznam prostih hladilnih kapacitet po posameznih statističnih regijah, ki je podan v prilogi tega javnega 
razpisa.   

 
7. Prvi nakup oziroma dokup osnovne plemenske črede za povečano število stojišč: 
 
- Prvi nakup oziroma dokup osnovne plemenske črede je pogojen z investicijo v hlev, ki še traja ali pa je že zaključena 

vendar ne kasneje kot 1 leto od objave javnega razpisa. 
- Plemenske živali morajo biti vpisane v rodovniško knjigo, ki jo vodijo izvajalci javne službe strokovnih nalog v 

živinoreji. 
- Pri reji krav molznic se podpira le nakup brejih plemenskih telic, 
- Pri reji krav dojilj se ne podpira nakupa krav ali brejih telic črnobele pasme (ČB), rdeči holštajn pasme (RH) ali 

kombinirane črnobele in rdeče holštajn pasme (ČB/RH). 
- Pri reji konj se podpira le nakup plemenskih kobil hladnokrvnih pasem. 
 
8. Investicije v pridelavo medu in ostalih čebeljih proizvodov na kmetijah ter vzrejo čebeljih matic: 
- Do investicij iz tega naslova so lahko upravičene le kmetije, ki pridelujejo med blagovne znamke »Slovenski med 

kontrolirane kakovosti«. 
- Kmetije morajo imeti ob predložitvi vloge v uporabi vsaj 40 proizvodnih čebeljih družin. 
- V primeru investicije v vzrejo čebeljih matic mora imeti pridelovalec na kmetiji registracijo za vzrejevalca čebeljih 

matic avtohtone čiste kranjske čebele v predhodnem letu in bo imel ob koncu investicije letno proizvodnjo najmanj 
1500 čebeljih matic. 

- Podpira se le prvi nakup čebeljih matic in čebeljih družin avtohtone čiste kranjske čebele, ki so vpisane v register pri 
Nacionalnem veterinarskem inštitutu Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani. 

 
9. Investicije v neposredno prodajo: 
- Za neposredno prodajo se šteje prodaja na naslovu kmetije, na tržnicah ali na kakršenkoli drug način končnemu 

potrošniku. 
- Do investicij v ureditev prostorov namenjenih neposredni prodaji so upravičene le kmetije in pašne oz. agrarne 

skupnosti. 
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10. Investicije v pridelavo vina: 

Do investicij v novogradnjo ali adaptacijo vinogradniške kleti vključno s nakupom pripadajoče opreme so upravičene 
le kmetije. 
 

11. Dodatna pomoč iz naslova mladega kmeta:  
- Mladi kmet mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva, kar mora biti razvidno iz obrazca A »Osnovni podatki o 

kmetijskem gospodarstvu« za tekoče leto. 
- Biti mora mlajši od 40 let in gre za njegov prvi prevzem. 
- Kmetija je upravičeno do pomoči le v prvih petih letih po prevzemu in vzpostavitvi mladega kmeta kot nosilca 

kmetijskega gospodarstva. 
 

12. Nakup kmetijske mehanizacije 
Hribovska mehanizacija se podpira samo na območjih z omejenimi možnostmi  za kmetijsko pridelavo (glej 
prilogo 1). 

       
e)     Priloge: 

 
1. Originalni obrazec vloge. 
2. Fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev ali kopija 

Obrazca A »Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu« za leto 2003. 
3. Poslovni načrt investicije, izdelan v skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne službe za projekte kmetijstva 

(izdelan najmanj za čas izvajanja investicije in za obdobje vračanja posojila, če kandidirajo fizične osebe 
oziroma investicijski program (v skladu s predpisi, ki urejajo enotno metodologijo za izdelavo programov za 
javna naročila investicijskega značaja) za projekte pravnih oseb.  

4. Če je upravičenec kmetija, mora nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti potrdilo o stalnem prebivališču 
nosilca, ki ne sme biti starejši od treh mesecev. 

5. Če je upravičenec kmetija, mora nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima kmetijsko gospodarstvo v najemu ali 
zakupu, priložiti kopijo notarsko overjene pogodbe o dolgoročnem najemu oziroma zakupu, ki morajo biti 
sklenjene najmanj za čas do konca ekonomske dobe projekta. 

6. Kadar je upravičenec kmetija, mora nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti pooblastilo morebitnih 
solastnikov kmetije, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in da se strinjajo z načrtovano investicijo na 
priloženem obrazcu. 

7. Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo, če je to potrebno. V skladu s tem se priloži tudi: 
- soglasje pristojne inšpekcijske službe o skladnosti investicije s predpisanimi zahtevami na veterinarsko 

sanitarnem področju, če jo to potrebno, ter 
- strokovno oceno oziroma presojo vplivov na okolje (PVO), če gre za obremenitev okolja. 

8.  Investicijsko tehnično dokumentacijo (velja za novogradnje in adaptacije): 
- lokacija naložbe (mapna kopija), 
- tehnična rešitev s popisom del in  
- projektantski predračun.   

9. V primeru, da gre za fazno gradnjo, se mora predložiti poročilo pooblaščenega nadzornega organa o 
zaključeni predhodni delovni fazi, ki mora biti zaključena najkasneje 1 leto pred objavo javnega razpisa.  

10. Dokazila o finančnem pokritju investicije: dokazilo investitorja o deležu lastnih sredstev ter kreditne pogodbe 
za morebitni preostali delež. Kot dokazila investitorjev o deležu lastnih sredstev se prizna eno ali več od 
naštetih dokazil: bančna garancija ali izjava banke, da je upravičenec finančno sposoben izpeljati investicijo ali 
posojilne pogodbe (banke, hranilnice) ali pogodbe o odkupu kmetijskih pridelkov in lesa ali dokazila o prihodkih 
iz osnovne in drugih dejavnosti.  

11.  Bilanca stanja in Bilanca uspeha za zadnji dve leti (za pravne osebe). 
12.  Dokazilo pristojnega sodišča da vlagatelj ni v stečajnem postopku, prisilni poravnavi ali likvidaciji, ki ni starejše 

od 30 dni (za pravne osebe). Kmetija pa mora priložiti dokazilo pristojnega organa (DURS) da ima vlagatelj 
poravnane davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejši od 30 dni. 

13.  Pri prijavi se predloži predračune ali predpogodbe. Pri črpanju pa se mora predložiti originalne račune, 
originalne obračunske situacije in notarsko overjene pogodbe skupaj z dokazilom o plačilu. Potrebno je priložiti 
potrdilo o tehničnem prevzemu oziroma o zaključku investicije, kjer je to potrebno. Upoštevani bodo računi in 
situacije, ki so plačani največ 1 leto pred objavo javnega razpisa. 

14. V primeru, da je kmetijsko gospodarstvo samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, mora predložiti 
dokazilo, da  je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti. 

 Kot dokazilo za pravne osebe se šteje izpisek iz sodnega registra z vsemi listi, za samostojne podjetnike pa 
priglasitvena listina z vsemi spremembami. 

15. Dokazilo o izobrazbi (fotokopija dokumenta o najvišji doseženi izobrazbi); 
- Kot dokazilo za delovne izkušnje se mora priložiti fotokopijo delovne knjižice iz katere je razvidno kmečko 

zavarovanje ali potrdilo upravne enote, da je nosilec kmetijskega gospodarstva živel na naslovu kmetije 
3 leta oz. 5 let (odvisno od razpisanega pogoja). 

- V primeru opravljenega preizkusa znanja iz kmetijske dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih ali 
srednjih šol s posebnim poudarkom na kmetijski dejavnosti, se mora priložiti potrdilo o opravljenem 
preizkusu znanja. 



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 49-51 / 30. 5. 2003 / Stran 2937 
 

16. Zemljiškoknjižni(e) izpisek(ke) zemljišč kmetije (ki ni starejši od 3 mesecev) in posestni(e) list(e) star(e) največ 
3 mesece za celotno kmetijsko gospodarstvo. 

17. V primeru, da solastništvo prijavitelja na javni razpis še ni vknjiženo v zemljiški knjigi se predloži fotokopija 
predloga vpisa v zemljiško knjigo. 

18. Dokazila o morebitnih pridobljenih posojilih (kopije posojilnih pogodb). 
19. Dokazila o obstoječih kreditnih obveznostih (izpis stanja morebitnih posojil ne starejši od 45 dni). 
20. V primeru nakupa zemljišč, mora priložiti mapno kopijo z označbo kupljenega zemljišča. 
21. Izjava upravičenca ali je kmetijsko gospodarstvo za isti namen za katerega uveljavlja pridobitev sredstev že 

pridobilo veljavno pomoč iz naslova ostalih javnih sredstev RS. V primeru, da je kmetijsko gospodarstvo že 
prejelo pomoč iz naslova ostalih javnih sredstev RS pa mora kmetijsko gospodarstvo priložiti še odločbo o 
odobritvi sredstev. 

 
 
f) Dodatne priloge 
 

1. Za začete investicije na področju reje govedi, drobnice, prašičev ter na področju pridelave vrtnin, se 
mora predložiti izjavo o izvedenih delih oziroma delno plačane račune. 

2. V primeru investicije v pridelavo medu in ostalih čebeljih proizvodov ter vzrejo čebeljih matic, morajo 
kmetije priložiti: 

- Potrdilo Čebelarske zveze Slovenije o pridelavi medu blagovne znamke »Slovenski med 
kontrolirane kakovosti«. 

- Potrdilo od Kmetijskega inštituta Slovenije o registraciji za vzrejevalca čebeljih matic avtohtone 
čiste kranjske čebele. 

- Izpisek iz registra čebeljih matic in čebeljih družin avtohtone čiste kranjske čebele, ki so 
vpisane v register pri Nacionalnem veterinarskem inštitutu Veterinarske fakultete Univerze v 
Ljubljani. 

3. 
 

V primeru investicje v objekte za predelavo mleka na skupnih planšarijah, mora pašna skupnost priložiti 
kopijo zapisnika o prigonu živali na planinsko pašo in predvidenem datumu odgona s planinske paše na 
predpisanem obrazcu iz Slovenskega kmetijsko okoljskega programa. Pašna skupnost mora priložiti 
potrjen pašni red v tekočem letu. 

4. V primeru, da je kmetijsko gospodarstvo pašna skupnost mora pašna skupnost pridobiti pooblastilo 
lastnika  oziroma lastnikov gospodarskih objektov na planinah, ki so predmet naložbe. 

5. Izpisek iz rodovniške knjige v primeru nakupa osnovne plemenske črede. 
6. V primeru, da so do nakupa kmetijskih zemljišč upravičena tudi podjetja, registrirana za kmetijsko 

dejavnost,  morajo priložiti:  
- dokument iz katerega je razvidno, da so na nakupljenih zemljiščih, končani postopki 

denacionalizacije in 
- izjavo, da podjetje ta zemljišča uporablja za lastno, kmetijsko proizvodnjo. 

7. V primeru pomoči iz naslova mladega kmeta je kmetija upravičena do pomoči v prvih petih letih po 
prevzemu. Zato se kot dokazilo priloži kopijo notarsko overjene pogodbe o prevzemu oz. kopijo 
pravnomočnega sklepa o dedovanju.  

8. V primeru ekološke kmetije se mora priložiti certifikat, da je kmetija ekološka. Če pa gre za integrirano 
pridelavo pa veljavno potrdilo o integrirani pridelavi. 

 

A2 – Financiranje projektov dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 

a) Predmet podpore (nameni dodeljevanja) 

 
Predmet podpore so naslednje investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah: 
 
1. V novogradnjo in adaptacijo objektov s pripadajočimi napravami in opremo za predelavo kmetijskih  proizvodov, ki se 

na kmetijah izvaja kot dopolnilna dejavnost, vključno z njihovim skladiščenjem, pripravo za trg in neposredno 
prodajo: 
- Predelava mleka (obdelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov), mesa (klanje, razkosanje mesa in 

proizvodnja mesnih izdelkov) in vrtnin. 
- Predelava ostalih kmetijskih proizvodov, zelišč in gozdnih sadežev. 
- Predelava lesnih gozdnih sortimentov. 

 
2. V novogradnjo in adaptacijo objektov s pripadajočimi napravami in opremo za opravljanje ostalih dopolnilnih 

dejavnosti na kmetijah razen turizma na kmetijah in domače obrti. 
 
3. V nakup dodatne strojne opreme za opravljanje storitev s kmetijsko mehanizacijo, ki se na kmetijah izvaja kot 

dopolnilna dejavnost. 
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4. V ureditev prostorov s pripadajočo opremo namenjenih neposredni prodaji kmetijskih pridelkov iz lastne primarne 

proizvodnje oz. kmetijskih proizvodov iz dopolnilne dejavnosti na kmetijah: prodajni prostor, skladiščni prostor in 
razstavni prostor. 

 
5. V adaptacijo gospodarskih objektov in nakup pripadajoče opreme za zagotavljanje pogojev o delovnem okolju v 

skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu na kmetijah. 
 
Sredstva se ne dodelijo za: 
- nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb; 
- nakup rabljene opreme;  
- plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu; 
- stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in najema); 
- bančne stroške, stroške garancij; 
- stroške promocije; 
- stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, 

nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta, ki presegajo 12% upravičljivih stroškov. 
 
b) Upravičenci 

 
Upravičenci do sredstev so kmetije z naslovom v Republiki Sloveniji in opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu z načeli 
dobre kmetijske prakse. 

c) Splošni pogoji: 

 
1. Kmetija mora predložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. K vlogi morajo biti priložene 

priloge in dokazila, ki jih zahtevata ARSKTRP in Javni sklad od upravičenca in so navedene v točki  e ) in f) tega 
razpisa ter na posameznem obrazcu za prijavo. 

2. Kmetija mora biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev, iz katerega je razviden nosilec kmetijskega 
gospodarstva. 

3. Kmetija mora predložiti poslovni načrt, izdelan v skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne službe, poslovni načrt 
mora biti izdelan najmanj za čas izvajanja investicije in za obdobje vračanja posojila (v poslovnem načrtu mora biti 
zajeta tudi osnovna dejavnost). 

4. Predložiti morajo dokazila o finančnem stanju upravičenca. 
5. Registrirano morajo imeti dopolnilno dejavnost oziroma morajo zagotoviti, da bodo najpozneje ob zaključku 

investicije registrirali dopolnilno dejavnost pri ustreznem upravnem organu. 
6. Predložiti morajo gradbeno dokumentacijo in ustrezna dovoljenja, kolikor gre za gradbene ukrepe. 
7. Kmetija mora imeti v uporabi (v lasti, najemu ali v zakupu) vsaj 3 ha primerljivih kmetijskih zemljišč, veljavnost 

zakupne ali najemne pogodbe mora biti najmanj do konca ekonomske dobe projekta. 
8. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:  

- 1 ha njiv ali vrtov,  
- ali 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov,  
- ali 4 ha pašnikov, 
- ali 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov oziroma hmeljišč, 
- ali 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, 
- ali 8 ha gozdov, 
- ali 5 ha gozdnih plantaž, 
- ali 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin. 

9. V prilogi javnega razpisa bodo določeni opravičljivi stroški in priznane investicijske vrednosti za posamezno vrsto 
investicije. 

10. Kadar gre za investicije v gospodarske objekte mora nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti soglasje ostalih 
solastnikov. 

11. Gradbeni ukrepi morajo biti izvedeni v skladu s predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja. 
12. Investicija mora ustrezati predpisanim veterinarsko-sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam. 
13. Investicija je lahko začeta največ eno leto pred objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določili 

javnega razpisa. 
14. Kot začetek izvedbe investicije se šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih 

sredstev. 
15. Investicija mora biti zaključena pred zadnjim izplačilom. Kot zaključek investicije se šteje tehnični prevzem oziroma 

vključitev nove opreme in kmetijske mehanizacije v proizvodni proces, če tehnični prevzem ni obvezen. Potrdilo o 
tehničnem prevzemu se priloži ob zadnjem zahtevku za izplačilo nepovratnih sredstev. 

16. V primeru fazne gradnje mora biti delovna faza, ki je predmet podpore iz tega javnega razpisa, začeta največ eno 
leto pred objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določili javnega razpisa, predhodna delovna faza, 
ki ni predmet podpore iz tega javnega razpisa pa mora biti zaključena najkasneje eno leto pred objavo javnega 
razpisa. 

17. Nepovratna sredstva se dodelijo na podlagi predračunov, izplačajo pa se le na podlagi plačanih računov ali potrjenih 
in plačanih situacijah. Upoštevani bodo računi in situacije, plačani največ eno leto pred objavo javnega razpisa. 
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18. Kmetija mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije. 
19. V prilogi javnega razpisa bodo določeni opravičljivi stroški in priznane investicijske vrednosti za posamezno vrsto 

investicije (glej prilogi 2 in 3). 

d) Posebni pogoji: 

1. Glede vlagatelja zahtevka: 
- Biti mora nosilec kmetijskega gospodarstva, kar mora biti razvidno iz obrazca A »Osnovni podatki o kmetijskem 

gospodarstvu«. 
- Nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetije. 
- Nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti lastnik ali solastnik, oziroma mora imeti kmetijo zakonito v najemu. 
- Priložiti mora pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge. 
- Nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti: 
- najmanj poklicno kmetijsko ali sorodno agroživilsko izobrazbo ali 
- katerokoli drugo poklicno izobrazbo in triletne delovne izkušnje na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti ali 
- opravljen preizkus znanja iz kmetijske dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih ali srednjih šol s posebnim 

poudarkom na kmetijski dejavnosti, ki jo opravlja ali  
- končano osnovno šolo in vsaj 5 let delovnih izkušenj na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti. 
2. V primeru dodatne pomoči iz naslova mladega kmeta: 

- Mladi kmet mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva, biti mora mlajši od 40 let in gre za njegov prvi prevzem. 
- Kmetija je upravičena do pomoči le v prvih petih letih po prevzemu in vzpostavitvi mladega kmeta kot nosilca 

kmetijskega gospodarstva. 
3. Za potrebe tega razpisa pridelovanje vrtnin obsega dejavnosti, ki so v predpisih o standardni klasifikaciji dejavnosti 

navedene pod »01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik« razen gojenje travne ruše za presajanje 
in pridobivanje sadik sadnega drevja in trsnih cepljenk. 

4. V primeru investicije v objekte oz. prostore namenjene predelavi mleka, mesa in vrtnin, se podpirajo samo investicije 
na katerih so ob vložitvi vloge že pričeli z deli, za kar nosilec predloži izjavo oziroma delno plačane račune. 

 
e) Priloge 
 
1. Originalni obrazec vloge. 
2. Fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev ali 

kopija Obrazca A »Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu« za leto 2003. Fotokopija 
dokumenta, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev.  

3. Poslovni načrt investicije v skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne službe, poslovni načrt mora 
biti izdelan najmanj za čas izvajanja investicije in za obdobje vračanja posojila (v poslovnem načrtu 
mora biti zajeta tudi osnovna dejavnost). 

4. Kmetija mora priložiti dokazilo pristojnega organa (DURS), da ima vlagatelj poravnane davke in 
prispevke,določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni. 

5. Dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti oziroma zagotovilo, da bodo najpozneje ob zaključku investicije 
registrirali dopolnilno dejavnost pri ustreznem upravnem organu. 

6. Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo, če je to potrebno. V skladu s tem se priloži tudi:
 - soglasje pristojne inšpekcijske službe o skladnosti investicije s predpisanimi zahtevami na 

veterinarsko sanitarnem področju, če je to potrebno ter 
 - strokovno oceno oziroma presojo vplivov na okolje (PVO), če gre za obremenitev okolja. 
7. Investicijsko tehnično dokumentacijo (velja za novogradnje in adaptacije): 

- lokacija naložbe,  
- tehnična rešitev s popisom del in  
- projektantski predračun. 

8. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima kmetijsko gospodarstvo v najemu ali zakupu mora priložiti 
notarsko overjeno pogodbo o dolgoročnem najemu oziroma zakupu, ki mora biti sklenjena najmanj za čas do 
konca ekonomske dobe projekta. 

9. Če je upravičenec kmetija, mora nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti potrdilo o stalnem prebivališču 
nosilca, ki ne sme biti starejši od treh mesecev. 

10. Kadar je upravičenec kmetija, mora nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti pooblastilo morebitnih  
solastnikov kmetije, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in da se strinjajo z načrtovano investicijo, na 
priloženem obrazcu. 

11. Pri prijavi se predloži predračune ali predpogodbe. Pri črpanju nepovratnih sredstev pa se mora predložiti 
originalne račune, originalne obračunske situacije in notarsko overjene pogodbe skupaj z dokazilom o 
plačilu. Priložiti je potrebno potrdilo o tehničnem prevzemu oziroma o zaključku investicije, kjer je to 
potrebno. Upoštevani bodo računi in situacije, ki so plačani največ 1 leto pred objavo javnega razpisa.  
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12. Dokazilo o izobrazbi (fotokopij dokumenta o najvišji doseženi izobrazbi). 

- Kot dokazilo za delovne izkušnje se mora priložiti fotokopijo delovne knjižice iz katere je razvidno 
kmečko zavarovanje ali potrdilo upravne enote, da je nosilec kmetijskega gospodarstva živel na naslovu 
kmetije 3 leta oz. 5 let (odvisno od razpisanega pogoja); 

- V primeru opravljenega preizkusa znanja iz kmetijske dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih ali 
srednjih šol s posebnim poudarkom na kmetijski dejavnosti, se mora priložiti potrdilo o opravljenem 
preizkusu znanja. 

13. Zemljiškoknjižni(e) izpisek(ke) zemljišč kmetije (ki ni starejši od 3 mesecev) in posestni(e) list(e) star(e) 
največ 3 mesece za celotno kmetijsko gospodarstvo. 

14. V primeru, da solastništvo prijavitelja na javni razpis še ni vknjiženo v zemljiški knjigi se predloži fotokopija 
predloga vpisa v zemljiško knjigo. 

15 V primeru ekološke kmetije se mora priložiti certifikat, da je kmetija ekološka. Če pa gre za integrirano 
pridelavo pa veljavno potrdilo o integrirani pridelavi. 

16. Dokazila o morebitnih pridobljenih posojilih (kopije posojilnih pogodb). 
17. Dokazila o obstoječih kreditnih obveznostih (izpis stanja morebitnih posojil ne starejši od 45 dni). 
18. Izjava upravičenca ali je kmetijsko gospodarstvo za isti namen za katerega uveljavlja pridobitev sredstev že 

pridobilo veljavno pomoč iz naslova ostalih javnih sredstev RS. V primeru, da je kmetijsko gospodarstvo že 
prejelo pomoč iz naslova ostalih javnih sredstev RS pa mora kmetijsko gospodarstvo priložiti še odločbo o 
odobritvi sredstev. 

 
f) Dodatne priloge 
 
1. V primeru dodatne pomoči iz naslova mladega kmeta je kmetija upravičena do pomoči v prvih petih letih po 

prevzemu. Zato se kot dokazilo priloži kopijo notarsko overjene pogodbe o prevzemu ali kopijo 
pravnomočnega sklepa o dedovanju.  

2. V primeru investicije v objekte oz. prostore namenjeno predelavi mleka, mesa in vrtnin, se mora priložiti 
izjavo oziroma delno plačane račune. 

 
III.  Finančni pogoji 
 
1. Deleži posameznih sredstev 
 
Delež sredstev  za investicije iz namena A1 in A2, razen za nakup kmetijske mehanizacije in nakupa dodatne strojne 
opreme za opravljanje storitev za kmetijsko dejavnost (nepovratna sredstva) lahko znaša do 25% priznane vrednosti 
investicije. Skupni delež dodeljenih sredstev (nepovratna in povratna sredstva) lahko znaša do 50% priznane vrednosti 
investicije, in sicer: 
 
- 25% nepovratnih sredstev in 25% povratnih sredstev na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in 
- 20% nepovratnih sredstev in 20% povratnih sredstev na ostalih območjih. 
 
V primeru pomoči mladim kmetom znaša delež sredstev za investicije iz  namena A1 in A2, razen za nakup kmetijske 
mehanizacije ter nakup dodatne strojne opreme (nepovratna sredstva) do 30% priznane vrednosti investicije, skupni 
delež dodeljenih sredstev (nepovratna in povratna sredstva) pa lahko znaša do 60% priznane vrednosti investicije, in 
sicer: 
 
- 30% nepovratnih sredstev in 30% povratnih sredstev na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in  
- 25% nepovratnih sredstev in 25% povratnih sredstev na ostalih območjih. 
 
Delež sredstev za nakup kmetijske mehanizacije (A1) in za nakup dodatne strojne opreme za opravljanje storitev s 
kmetijsko mehanizacijo (A2) (nepovratna sredstva) znaša 15% nabavne vrednosti. Skupni delež dodeljenih sredstev 
(nepovratna in posojilna sredstev) znaša 30% nabavne vrednosti, ne glede na območje oziroma status nosilca 
kmetijskega gospodarstva. 
 
Skupna vrednost investicij, načrtovanih v okviru poslovnega načrta oziroma investicijskega programa, mora znašati vsaj  
5,000.000 SIT. 
 
Kmetije, ki pridobijo več kot 8,000.000 SIT sredstev po tem razpisu, morajo voditi knjigovodstvo in spremljati rezultate 
gospodarjenja po FADN metodologiji vsaj še 5 let po končani investiciji (velja za A1). 
 
Kmetijsko gospodarstvo lahko pridobi za investicije po tem javnem razpisu vsaj 2,000.000 SIT, od tega 1,000.000 SIT 
nepovratnih in 1,000.000 SIT posojilnih sredstev in sicer za namen A1 največ 60,000.000 SIT, od tega 30,000.000 SIT 
nepovratnih in 30,000.000 SIT posojilnih sredstev ter za namen A2 največ 30,000.000 SIT, od tega 15,000.000 SIT 
nepovratnih in 15,000.000 SIT posojilnih sredstev. 
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Če je kmetijsko gospodarstvo za isti namen, za katerega uveljavlja pridobitev sredstev po tem razpisu, že pridobilo 
državno pomoč iz naslova ostalih javnih sredstev Republike Slovenije, potem skupna višina dodeljenih državnih pomoči 
ne sme presegati 50% upravičljivih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost oziroma 40% 
upravičljivih stroškov na ostalih območjih. Če gre za investicije mladih kmetov, potem skupna višina dodeljenih državnih 
pomoči ne sme presegati 55% upravičljivih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost oziroma 
45% upravičljivih stroškov na ostalih območjih. V primeru povratnih sredstev državno pomoč predstavlja razlika med 
obrestmi po referenčni obrestni meri in dejansko plačanimi obrestmi. 
 
2.  Posojilni pogoji: 

- Odplačilna doba posojila do 15 let, obrestna mera TOM+2%, največ dveletni moratorij na odplačevanje 
posojila. 

- Doba odplačevanja posojila ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. 
- Posojila do 2 mio SIT upravičenec praviloma zavaruje pri zavarovalnici.  
- Posojila nad 2 mio SIT upravičenec praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje ali z drugim, temu 

instrumentu enakovrednim jamstvom. 
- Črpanje nepovratnih sredstev Agencije je v obliki refundacije plačanih računov, ali potrjenih situacij 

pooblaščenega organa, za vsoto dodeljenih nepovratnih  sredstev (skupaj z dokazili o plačilih) za 
investicijske stroške pri investicijah, začetih največ eno leto pred objavo javnega razpisa. 

- Črpanje posojila Javnega sklada je dokumentarno, z možnostjo refundacije računov za dela, izvršena eno 
leto pred objavo javnega razpisa iz lastnih virov, praviloma največ v višini 30% dodeljenih sredstev. 
Upravičenec lahko v obliki gotovine porabi največ 20% dodeljenih sredstev, a ne več kot 400.000 SIT. 

- Črpanje dodeljenih sredstev je v kombinaciji posojilnih in nepovratnih sredstev. Način črpanja je tak, da se 
praviloma najprej črpajo posojilna sredstva in potem še nepovratna sredstva, pod pogojem, da je odstop od 
ene vrste sredstev avtomatično odstop od druge vrste sredstev.  

- Posojila ni mogoče najeti za refinanciranje obstoječih kreditov pri poslovnih bankah. Posojilo pa se lahko 
porabi za refundacijo računov in situacij plačanih iz kratkoročnih kreditov, najetih in vloženih v investicijo, ki 
je predmet vloge po tem razpisu, vendar največ v višini 40% dodeljenega posojila. 

- Če upravičenec, ki so mu sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe z Agencijo in podpisu 
pogodbe z Javnim skladom oziroma pooblaščeno banko v roku, določenem v sklepu/odločbi, se bo štelo, 
da je upravičenec enostransko odstopil od zahteve za sofinanciranje investicije in sklenitve pogodbe. Ravno 
tako se bo smatralo, da je upravičenec enostransko odstopil od zahteve za sofinanciranje investicije in 
odobrenih sredstev, kolikor ne bo v roku, določenem v sklepu/odločbi dostavil ustrezne dokumentacije za 
črpanje sredstev. 

3. Drugi pogoji: 
-  Priznana vrednost projekta, od katere se obračuna finančna pomoč, je skupni seštevek vseh priznanih 

stroškov projekta, ki se priznajo največ do višine, ki so določeni z najvišjimi vrednostmi na enoto za 
posamezno vrsto investicije. Seznam najvišjih priznanih vrednosti na enoto za posamezno vrsto investicije 
je določen v Prilogi 2 in 3 tega razpisa. 

- Zahtevke za izplačilo nepovratnih sredstev se mora predložiti na Agencijo najkasneje do 30. 9. 2004. 
 
IV. Omejitve 
 
1. Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto investicijo samo iz enega namena po tem razpisu. 
2. Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem razpisu, 

že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije. Skupna višina dodeljenih javnih sredstev 
Republike Slovenije ne sme presegati višine dovoljene državne pomoči za posamezen namen naveden v tem 
javnem razpisu. 

3. Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. 

V.  Merila za ocenjevanje vlog 

 
1. Za namen A1 in A2: 
Merila za izbor so: 

- regionalni vidik lokacije investiranja (območje s posebnimi razvojnimi problemi, območje z omejenimi dejavniki za 
kmetijsko pridelavo, vključenost projekta v širše celovite programe, mnenje kmeitjske svetovalne službe 
Slovenije); 

- tržni in ekonomski elementi projekta (konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev, ocena finančne uspešnosti 
projekta, interna stopnja donosnosti projekta); 

- izvedljivost investicije (kreditna sposobnost investitorja, ekološka ustreznost investicije, organizacijske 
sposobnosti investitorja, že izvršena dela na projektu, profesionalnost kmetovanja, velikost kmetijskega 
gospodarstva, izobrazba vlagatelja). 
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Uporaba meril: 

- pri regionalnem vidiku lokacije investiranja se lahko doseže največ 21 točk; 
- pri tržnih in ekonomskih elementih projekta se lahko doseže največ 14 točk (pri fizičnih osebah) oz. 15 točk (pri 

pravnih osebah); 
- pri oceni izvedljivost investicije se lahko pridobi največ 65 točk (pri fizičnih osebah) oz. 64 točk pri pravnih 

osebah. 
Podrobnejša opredelitev se nahaja v prilogi 7 in 8 tega javnega razpisa. 
 
Vsa merila bodo točkovana od 1 do 100. Izbrani bodo projekti, ki bodo zbrali večje število točk znotraj razpoložljivih 
sredstev. Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo 
zbrali večje število točk po naslednjem vrstnem redu sledečih meril za izbor vlog: 
1. območje z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo, 
2. profesionalnost kmetovanja, 
3. izobrazba vlagatelja, 
4. ekološka ustreznost investicije, 
5. ocena finančne uspešnosti projektov, 
6. ocena kreditne sposobnosti investitorja. 

VI. Rok in način prijave 

 
1. Rok za vložitev prijav je 45 dni od objave tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
Vlagatelji vlogo (obrazec z vsemi prilogami) vložijo v dveh izvodih vloženih v eno kuverto in jo pošljejo s priporočeno 
pošto na naslov: Javni sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 
9a, 1310 Ribnica. 
 
Agencija in Javni sklad bosta enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele do predpisanega roka 
na naslov: Javni sklad RS za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica. Kuverte morajo biti označene z 
oznako: “Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo“. 

 
2. Razpisna dokumentacija 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje 
poseljenosti slovenskega podeželja: http://www.rdf-sklad.si. 
Razpisna dokumentacija se lahko tudi kupi na sedežih enot HKS in PE Zveze HKS ali na sedežu Javnega sklada RS 
za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od 30. 5. 2003 
do zaključka razpisa, vsak delovni dan od 9. do 12. ure. 
 
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Javnem skladu, kontaktna oseba Irena Marn, tel. št. 
01/83-61-953, vsak delavnik med 9. in 12. uro.  

 
3. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklenitve pogodbe in vodenja posojila bremenijo upravičenca. 

Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z enoto Hranilno kreditne 
službe ali PE Zveze HKS. Višina stroškov bo navedena v razpisni dokumentaciji. 

 
4. ARSKTRP in Javni sklad lahko od prosilca zahtevata dodatno dokumentacijo oz. na svoje stroške preverjata 

dokumentacijo oz. naročita strokovno mnenje o projektu. 
 

VII. Obravnava vlog in postopek odobritve: 

 
1. Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo 16. 7. 2003 v sejni sobi Javnega sklada. Odpiranje vlog ni javno. 

Predlog za odločanje bo pripravila skupna strokovna komisija, ki jo bosta imenovala direktorica ARSKTRP s 
soglasjem ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Uprava javnega sklada. O dodelitvi nepovratnih 
sredstev iz virov MKGP bo odločala direktorica Agencije, o dodelitvi posojil in nepovratnih sredstev iz virov 
Javnega sklada pa Uprava Javnega sklada. 

2. Prosilce, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v 
zahtevanem roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne 
zavržene. 

3. Vloge, ki bodo prispele prepozno, bodo zavržene. 
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. 
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5. Odločba o dodelitvi nepovratnih sredstev s strani ARSKTRP in sklep o dodelitvi posojilnih sredstev Javnega 
sklada bosta izdana v roku 60 dni po izteku roka prijave. Vlagatelji, katerim sredstva ne bodo dodeljena bodo o 
tem pisno obveščeni z odločbami oziroma sklepom v roku 60 dni po izteku razpisnega roka. Zoper odločbo se 
lahko vloži pritožba na ARSKTRP, v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju. O pritožbi odloči minister. 
Zoper sklep se lahko vloži pritožba na naslov Javnega sklada v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa vlagatelju. 
O pritožbi odloča pristojno ministrstvo. 

6. ARSKTRP in Javni sklad bosta spremljala namensko porabo sredstev pri upravičencu. Če bosta ARSKTRP in 
Javni sklad ugotovila, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila 
sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, imata pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo 
sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi 
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila po zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti 
in temeljni obrestni meri (Ur. list RS št. 45/95, 83/01, 109/01). Upravičenec izgubi tudi pravico do drugih 
intervencijskih sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ARSKTRP za dobo dveh let, o 
čemer odloči minister z odločbo. Rok prične teči z dnevom vročitve odločbe. 

 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano –  

Agencija RS za kmetijske trge 
in razvoj podeželja, 

Javni sklad RS za regionalni razvoj in  
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja 

 
 

Priloga 1: Seznam kmetijske mehanizacije 
 

1. HRIBOVSKA MEHANIZACIJA 
Traktorji na štirikolesni pogon in zaviranje, min 40 kW 
Gorski traktorji (traktor – dvoosna kosilnica, ali traktorji z obrnljivim krmilnim mehanizmom) 
Gorske motorne kosilnice 
Stroji za spravilo sena gorske izvedbe (obračalniki, zgrabljalniki, nakladalne prikolice) 
Gorski transporterji in nadgradnje za transporterje 
Gozdarska mehanizacija 
 

2. DVORIŠČNA MEHANIZACIJA 
Mešalno krmilne prikolice 
Mlini in mešalnice za krmo 
Prevozno stojalo za govedo 

Puhalniki in drugi transporterji krme-oprema senika 

Stroji in naprave za razdeljevanje krme-hlev 

Stroji za odvzem in pokladanje krme 
 

3. SPECIALNA KMETIJSKA MEHANIZACIJA 
Stroji za setev 
Stroji za nego in varstvo rastlin (brez namakalne opreme) 
Stroji za gnojenje 
Stroji za spravilo 
Stroji za sušenje  
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Priloga 2: Šifrant investicij in najvišje priznane orientacijske vrednosti na enoto za posamezne vrste investicij, ki 

so predmet podpore v sklopu namena A 
        

1. PRIMARNA KMETIJSKA PRIDELAVA 
Vrsta investicije Najvišja priznana orientacijska 

vrednost na enoto za novogradnjo 
Najvišja priznana orientacijska 
vrednost na enoto za adaptacijo 

A. Investicije s področja gradnje ali obnove hlevov, vključno z objekti za skladiščenje gnoja oziroma gnojevke 
in nakupom hlevske opreme 

GOVEDOREJA 
Hlevi za mlečno prirejo 1.000.000 SIT/stojišče 500.000 SIT/stojišče 
od tega samo nakup hlevske 
opreme 

350.000 SIT/stojišče 200.000 SIT/stojišče 

od tega samo objekti za 
skladiščenje gnoja oziroma 
gnojevke 

14.000 SIT/m3 10.000 SIT/m3 

Hlevi za mesno prirejo  500.000 SIT/stojišče 300.000/stojišče 
od tega samo nakup hlevske 
opreme 

150.000 SIT/stojišče 150.000 SIT/stojišče 

od tega samo objekti za 
skladiščenje gnoja oziroma 
gnojevke 

14.000/m3 10.000 SIT/m3 

PRAŠIČEREJA 
Hlevi za rejo plemenskih svinj  400.000 SIT/stojišče 250.000 SIT/stojišče 
samo nakup hlevske opreme 100.000 SIT/stojišče 100.000 SIT/stojišče 
samo objekti za skladiščenje gnoja 
oziroma gnojevke 

14.000 SIT/m3 10.000 SIT/m3 

Hlevi za rejo prašičev pitancev 140.000 SIT/stojišče 90.000 SIT/stojišče 
samo nakup hlevske opreme 40.000 SIT/stojišče 40.000 SIT/stojišče 
samo objekti za skladiščenje gnoja 
oziroma gnojevke 

14.000 SIT/m3 10.000 SIT/m3 

REJA DROBNICE 
Hlevi za mlečno prirejo 180.000 SIT/stojišče 120.000 SIT/stojišče 
od tega samo nakup hlevske 
opreme 

60.000 SIT/stojišče 60.000 SIT/stojišče 

od tega samo objekti za 
skladiščenje gnoja oziroma 
gnojevke 

14.000 SIT/m3 10.000 SIT/m3 

Hlevi za mesno prirejo 135.000 SIT/stojišče 90.000 SIT/stojišče 
od tega samo nakup hlevske 
opreme 

45.000 SIT/stojišče 45.000 SIT/stojišče 

od tega samo objekti za 
skladiščenje gnoja 

14.000 SIT/m3 10.000 SIT/m3 

 
REJA KONJ ZA MESO 

Hlevi za rejo kobil in žrebet  700.000 SIT/stojišče 500.000 SIT/stojišče 
od tega samo nakup hlevske 
opreme 

100.000 SIT/stojišče 100.000 SIT/stojišče 

PERUTNINARSTVO 
Hlevi za prirejo jajc na kmetijah 59.725 SIT/m2 42.661 SIT/ m2 
od tega samo nakup hlevske 
opreme 

15.500 SIT/ m2  

Hlevi za rejo brojlerjev na kmetiji 40.000 SIT/ m2 24.000 SIT/ m2 
od tega samo nakup hlevske 
opreme 

12.000 SIT/ m2  

Hlevi za rejo puranov in ostale 
perjadi 

42.000 SIT/ m2 27.300 SIT/ m2 

od tega samo nakup nove opreme 15.000 SIT/ m2  
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B. Investicije v pomožne objekte na kmetijah, vključno s pripadajočo notranjo opremo 
OBJEKTI ZA KRMO 

Stolpni silos  16.000 SIT/m3  / 
Stolpni silos –CO2 18.000 SIT/m3 / 
Koritasti silos 8.000 SIT/m3 / 
Skladišče za krmo brez notranje 
opreme 

15.000 SIT/m3 8.000 SIT/m3 

Notranja oprema za skladišče za 
krmo 

10.000/m3 10.000/m3 

OBJEKTI ZA ODPADNE VODE 
Greznica in individualna čistilna 
naprava 

18.000 SIT/m3 12.000 SIT/m3 

C.   Investicijo v pridelavo medu in ostalih čebeljih proizvodov ter vzrejo čebeljih matic na kmetijah 
 
Investicije v adaptacijo objektov oz. prostorov namenjenih skladiščenju medu in ostalih čebeljih proizvodov 
Skladišče in pripadajoča oprema  10.000 SIT/čebeljo družino 
Samo oprema   5.000 SIT/čebeljo družino 
Investicije v adaptacijo objektov oz. prostorov namenjenih za dodelavo in točenje medu 
Objekt s pripadajočo opremo  3.500.000 SIT/objekt 
Oprema  1.500.000 SIT/objekt 
Investicije v ureditev objektov oz. prostorov namenjenih vzreji čebeljih matic 
Objekt s pripadajočo opremo  4.000 SIT/plemensko enoto oz. 

plemenilnik 
Novogradnja stacionarnih objektov 
Postavitev čebelnjakov 20.000 SIT/čebeljo družino  
Nakup kontejnerjev za prevoz čebeljih panjev 
Nakup kontejnerjev  20.000 SIT/panj  
Nakup čebeljih panjev za najmanj 210 dm2 površine satov na panj 
Nakup čebeljih panjev  
(velja za nakladni ali AŽ panj) 

 
20.000 SIT/panj 

 

Prvi nakup plemenskih živali avtohtone pasme kranjska čebela 
Čebelja matica  2.000 SIT/matico  
Čebelja družina 12.000 SIT/čebeljo družino  
D. Investicije v postavitev zavarovanih prostorov skupaj s pripadajočo opremo za moderno vrtnarsko 
proizvodnjo  
Steklenjaki (trda kritina) 11.000 SIT/m2 / 
Plastenjaki (trda kritina) 5300 SIT/m2 / 
Plastenjaki (dvojna folija in stranska 
trda kritina) 

4600 SIT/m2 / 

Plastenjaki (dvojna folija) 3700 SIT/m2 / 
Plastenjaki (enojna folija) 2900 SIT/m2 / 
Tuneli 730 SIT/m2 / 
 
E. Investicije v postavitev in adaptacijo objektov vključno s pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje, 
dodelavo in pripravo kmetijskih pridelkov iz lastne primarne proizvodnje za trg 
Objekt za pridelavo gob (gobarna) 16.500 SIT/m3 oz. max. 55 mio 

SIT/objekt 
11.550 SIT/m3 oz. max. 38.5 mio 
SIT/objekt 

Objekt za sušenje kmetijskih 
pridelkov 

16.500 SIT/m3 oz. max. 55 mio 
SIT/objekt 

11.550 SIT/m3 oz. max. 38.5 mio 
SIT/objekt 

Objekt za skladiščenje kmetijskih 
pridelkov 

16.500 SIT/m3 oz. max. 55 mio 
SIT/objekt 

11.550 SIT/m3 oz. max. 38.5 mio 
SIT/objekt 

Hladilnica za sveže sadje ali vrtnine 172.500 SIT/tono oz. max 120 mio 
SIT/objekt 

120.750 SIT/tono oz. max. 84 mio 
SIT/objekt 

PRIDELAVA VINA NA KMETIJAH 
Klet (brez opreme) 110.200 SIT/m2 77.140 SIT/m2 
Oprema v kleti 5.500.000 SIT/objekt 5.500.000 SIT/objekt 
Objekt za primarno predelavo (brez 
opreme) 

55.000 SIT/m2 38.500 SIT/m2 

Oprema v predelovalnem objektu 7.730.000 SIT/objekt 7.730.000 SIT/objekt 
Oprema za stekleničenje vina 2.600.000 SIT/objekt 2.600.000 SIT/objekt 
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F. Investicije v postavitev ali adaptacijo objektov oziroma prostorov namenjenih predelavi mleka na 
planšarijah vključno s pripadajočo opremo 

PROIZVODNI OBJEKTI 
Sirarna 4.000.000 SIT/objekt 2.000.000 SIT/objekt 
od tega samo sirarska oprema 1.000.000 SIT/objekt 1.000.000 SIT/objekt 

Prostor za skladiščenje in zorenje 
sira skupaj s opremo 

2.000.000 SIT/objekt 1.000.000 SIT/objekt 

OBJEKTI ZA ODPADNE VODE 
Greznica ali individualna čistilna 
naprava 

22.000 SIT/m3 16.000 SIT/m3 

 
G. Investicije v ureditev prostorov s pripadajočo opremo namenjenih neposredni prodaji kmetijskih pridelkov 
iz  lastne primarne proizvodnje oz. kmetijskih proizvodov iz dopolnilne dejavnosti na kmetijah   
Prodajni prostor: 
- od tega samo oprema 

3.000.000 SIT 
1.000.000 SIT 

2.000.000 SIT 
1.000.000 SIT 

Skladiščni prostor skupaj s 
pripadajočo opremo 

16.500 SIT/m3 oz. max. 3 mio SIT 11.550 SIT/m3 oz. max. 2 mio SIT 

Hladilni prostor za sveže sadje ali 
vrtnine skupaj s pripadajočo opremo 

172.500 SIT/tono oz. max. 20 mio SIT 120.750 SIT/tono oz. max. 14  mio SIT 

Razstavni prostor: 
- od tega samo oprema 

3.000.000 SIT 
1.000.000 SIT 

2.000.000 SIT 
1.000.000 SIT 

  
Vrsta investicije Najvišja priznana orientacijska 

vrednost na enoto za nakup 
  
H. Investicije v adaptacijo gospodarskih objektov in nakup pripadajoče opreme za zagotavljanje pogojev o   
    delovnem okolju v skladu s predpisi, ki urejajo varnosti in zdravje pri delu na kmetijo 
GOVEDOREJA  
Hlevi za mlečno prirejo 500.000 SIT/stojišče 
Hlevi za mesno prirejo 300.000 SIT/stojišče 

PRAŠIČEREJA  
Hlevi za rejo pl. svinj 250.000 SIT/stojišče 
Hlevi za rejo prašičev pitancev   90.000 SIT/stojišče 

REJA DROBNICE  
Hlevi za mlečno prirejo 120.000 SIT/stojišče 
Hlevi za mesno prirejo 90.000 SIT/stojišče 

REJA KONJ ZA MESO  
Hlevi za rejo kobil in žrebet 500.000 SIT/stojišče 

PERUTNINARSTVO  
Hlevi za prirejo jajc na kmetijah 42.661 SIT/m2 
Hlevi za rejo brojlerjev na kmetijah 24.000 SIT/m2 
Hlevi za rejo puranov in ostale perjadi 27.300 SIT/m2 

OBJEKTI ZA KRMO  
Stolpni ali koritasti silos 10.000 SIT/m3 
Skladišče za krmo brez notranje opreme  8.000 SIT/m3 

OBJEKTI ZA ODPADNE VODE  
Greznica ali individualna čistilna naprava 12.000 SIT/m3 

ZAVAROVANI PROSTORI   
Steklenjaki (trda kritina) 5.500 SIT/m2 
Plastenjaki (trda kritina) 2.600 SIT/m2 
Plastenjaki (dvojna folija in stranska trda kritina) 2.300 SIT/m2 
Plastenjaki (dvojna folija) 1.800 SIT/m2 
Plastenjaki (enojna folija) 1.400 SIT/m2 

OBJEKTI ZA SUŠENJE IN SKLADIŠČENJE KMETIJSKIH PRIDELKOV IZ LASTNE PRIMARNE PROIZVODNJE 
Objekt za sušenje kmetijskih pridelkov 11.550 SIT/m3 oz. 38.5 mio SIT/objekt  
Objekt za skladiščenje kmetijskih pridelkov 11.550 SIT/m3 oz. 38.5 mio SIT/objekt  

 
I. NAKUP KMETIJSKIH ZEMLJIŠČx 
   Nakup kmetijskih zemljišč (ne glede na kategorijo) 2.000.000 SIT/ha 
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J. NAKUP OSNOVNE PLEMENSKE ČREDE 
   GOVEDO  
Plemenska telica 310.000 SIT/žival 
DROBNICA  
Plemenska janjica, plemenska kozlica 20.000 SIT/žival 
Plemenski oven, plemenski kozel 30.000 SIT/žival 
PRAŠIČI  
Plemenska mladica 45.000 SIT/žival 
Plemenski merjasec 70.000 SIT/žival 
KONJI  
Plemenska kobila (A in B rodovnik) 400.000 SIT /žival 
  
K. NAKUP KMETIJE  
Upoštevajo se vrednosti po tem šifrantu kot pri adaptaciji glede na vrsto 
objekta 

 

2.  DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH 
Vrsta investicije Najvišja priznana orientacijska 

vrednost na enoto za novogradnjo 
Najvišja priznana orientacijska 
vrednost na enoto za adaptacijo 

A. Investicije v izgradnjo ali obnovo objektov vključno s pripadajočo opremo za skladiščenje, dodelavo in 
predelavo kmetijskih in gozdnih proizvodov namenjenih usposobitvi kmetije za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti predelave na naslednjih področjih: 
ŽIVALSKI PROIZVODI 
Obrat za predelava mleka 7.500.000/objekt 4.500.000/objekt 
od tega samo oprema 2.500.000/objekt 2.500.000/objekt 
Obrat za predelavo mesa 7.500.000/objekt 4.500.000/objekt 
od tega samo oprema 2.500.000/objekt 2.500.000/objekt 
RASTLINSKI PROIZVODI 
Obrat za predelavo sadja, 
zelenjave, gozdnih sadežev in 
gozdnih sortimentov 

7.500.000/objekt 4.500.000/objekt 

od tega samo oprema 2.500.000/objekt 2.500.000/objekt 
B. Investicije v izgradnjo ali obnovo objektov oziroma prostorov namenjenih za prodajo kmetijskih pridelkov 
na kmetijah (isto kot v točki 1. G) 
C. Investicije v adaptacijo gospodarskih objektov in nakup pripadajoče opreme za zagotavljanje pogojev o   
    delovnem okolju v skladu s predpisi, ki urejajo varnosti in zdravje pri delu na kmetijo 
ŽIVALSKI PROIZVODI 
Obrat za predelava mleka 4.500.000/objekt 
od tega samo oprema 2.500.000/objekt 
Obrat za predelavo mesa 4.500.000/objekt 
od tega samo oprema 2.500.000/objekt 
RASTLINSKI PROIZVODI 
Obrat za predelavo sadja, zelenjave, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov 4.500.000/objekt 
od tega samo oprema 2.500.000/objekt 

 
 

Priloga 3: Upravičljivi stroški 
 
Upravičljivi stroški za investicije vključujejo: 

- stroške nakupa nepremičnin (gospodarskih objektov, čebelnjakov in zavarovanih prostorov); 
- stroške novogradnje ali adaptacije nepremičnin (gospodarskih objektov, čebelnjakov in zavarovanih prostorov), 

ki vključujejo eno ali več od naštetih gradbenih in obrtniških del: rušitvena, zemeljska, betonska, zidarska, 
tesarska, fasaderska dela, kanalizacijo, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, parketarska, pleskarska, 
ključavničarska dela, vodovodna in inštalaterska dela, dodatna dela; 

- pri posameznih gradbenih in obrtniških delih ter nakupu opreme so upoštevani stroški dobave gotovih 
elementov  (nakup in prevoz) in njihove montaže  ali stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, 
prevoza in opravljenih del); 

- nepredvidene stroške, ki ne nastanejo po krivdi investitorja in so nujni za zaključek investicije do 10% 
upravičljivih stroškov; 

- stroške nakupa, prevoza in montaže opreme gospodarskih poslopij vključno s računalniško programsko 
opremo;  

- stroške nakupa kmetijske mehanizacije in opreme, kmetijskih zemljišč in osnovne plemenske črede; 
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- stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske 
upravičenosti, izdelave poslovnih načrtov oziroma investicijskih programov, nakupe patentov in licenc, ki so 
neposredno povezani z izvajanjem projekta in ne presegajo 12% upravičljivih stroškov. 

 
Upravičljivi stroški se priznajo največ do zgornje višine priznane investicijske vrednosti za posamezno vrsto investicije, ki 
se objavijo v javnem razpisu ( ne velja za nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme ). 
 
 

Priloga 4: Tehnično tehnološki kriteriji za investicije v novogradnjo ali adaptacijo hladilnic za sveže  sadje 
ali vrtnin 

 
1. Minimalna velikost hladilnice: 

- za sveže sadje: 1000 ton za pečkarje (jabolka, hruške), za koščičasto sadje in jagodičje pa najmanj 80 ton, 
- za sveže vrtnine: najmanj 80 ton. 

2. Velikost hladilne enote (celice): 
Priporočena velikost je najmanj 80 ton za pečkarje,  za koščičasto sadje, jagodičje in vrtnine pa je dopustna 
manjša velikost celice. 

3. Zagotavljanje najmanj 75 %  skladiščnih zmogljivosti v razmerah ULO (ultra low oxygen , to je 1 - 2 % O2, 0 - 3 % 
CO2  ) za pečkarje. 

4. Zagotavljanje plinotesnosti: 
Priporočene naprave so membranski generatorji za proizvodnjo dušika, pralniki plina z aktivnim ogljem za 
odvzemanje CO2   in računalniško vodeni analizatorji za regulacijo in nadzor sestave zraka v celicah. 

5. Zagotavljanje ustrezne toplotne izolacije. 
6. Minimalna zmogljivost ohlajevanja celice: priporočena je 20% na dan oziroma popolna ohladitev na režim hlajenja 

celotne količine sadja ali vrtnin  v 5 dneh. 
7. Površina  izmenjevalcev  toplote mora omogočati v času skladiščenja razliko med temperaturo izparevanja in 

temperaturo prostora največ do 20C,  zaradi  zagotavljanja višje relativne zračne vlažnosti. 
8. Zagotavljanje preprečevanja nihanj temperature v hladilnih celicah. 
 
 

Priloga 5: Seznam statističnih regij in njim pripadajoče občine v R Sloveniji* 
 

ŠT. GRAVITACIJSKO 
OBMOČJE 

PRIPADAJOČE OBČINE 

1. POMURSKA REGIJA Beltinci, Tišina, Črenšovci, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Šalovci, Kobilje, 
Kuzma, Lendava/Lendva, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, 
Puconci, Radenci, Rogašovci, Sveti Jurij, Turnišče, Cankova, 
Dobrovnik/Dobronak, Grad, Hodoš/Hodos, Križevci, Razkrižje, Velika Polana, 
Veržej 

2. PODRAVSKA REGIJA Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, 
Majšperk, Maribor, Ormož, Pesnica, Ptuj, Rače – Fram, Ruše, Slovenska 
Bistrica, Starše, Šentilj, Videm, Zavrč, Benedikt, Cerkvenjak, Hajdina, Hoče – 
Slivnica, Lovrenc na Pohorju, Markovci, Miklavž na Drav. Polju, Oplotnica, 
Podlehnik, Selnica ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slov. gor., Trnovska vas, 
Žetale 

3. KOROŠKA REGIJA Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Radlje ob 
Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Vuzenica, Prevalje, Ribnica na 
Pohorju 

4. SAVINJSKA REGIJA Celje, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, 
Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje 
pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Velenje, Vitanje, Vojnik, Zreče, 
Bistrica ob Sotli, Braslovče, Dobje, Dobrna, Polzela, Prebold, Solčava, Tabor, 
Vransko, Žalec 

5. ZASAVSKA REGIJA Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi 
6. SPODNJEPOSAVSKA 

REGIJA 
Brežice, Krško, Sevnica 

7. JV SLOVENIJA REGIJA Črnomelj, Kočevje, Loški Potok, Metlika, Novo mesto, Osilnica, Ribnica, Semič, 
Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Dolenjske Toplice, Kostel, Mirna Peč, Sodražica, 
Žužemberk 

8. OSREDNJESLOVENSKA 
REGIJA 

Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, 
Domžale, Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Ljubljana, Logatec, 
Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, 
Horjul, Komenda, Trzin 

9. GORENJSKA REGIJA Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Jesenice, Kranj, 
Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, 
Železniki, Žiri, Jezersko, Žirovnica 
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10. NOTRANJSKO-KRAŠKA 
REGIJA 

Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka, Postojna, Bloke 

11. GORIŠKA REGIJA Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren – Kostanjevica, 
Nova Gorica, Tolmin, Vipava, Šempeter – Vrtojba 

12. OBALNO-KRAŠKA REGIJA Divača, Hrpelje – Kozina, Izola/Isola, Komen, Koper/Capodistria, Piran/Pirano, 
Sežana 

 
*Vir: Statistični urad R Slovenije, 2001 
 
 

Priloga 6 : Proste hladilne kapacitete za sveže sadje po posameznih statističnih regijah v R Sloveniji1 
 

ŠT. GRAVITACIJSKO 
OBMOČJE 

Površina 
sadovnjakov 

(ha) 

Pridelek sadja 
(ton) 

Dosedanje 
hladilne 

kapacitete2 (ton) 

Proste hladilne 
kapacitete (ton) 

  Pečkarji3 Ostalo 
sadje3 

Pečkarji Ostalo 
sadje 

Pečkarji Ostalo 
sadje 

Pečkarji Ostalo 
sadje 

1. POMURSKA R. 301,45  25,17 9.027 378 3.700 0 5.327 378 
2. PODRAVSKA R. 1274,59 115,45 38.077 1.732 15.760 0 22.317 1.732 
3. KOROŠKA R.4 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 
4. SAVINJSKA R. 450,08 48,67 13.456 730 3.900 0 9.556 730 
5. ZASAVSKA R. 4,75 0,39 142 6 0 0 142 6 
6. SPODNJEPOSAVSKA R. 735,49 158,39 21.679 2.376 12.100 0 9.579 2.376 
7. JV SLOVENIJA R. 90,08 13,85 2.690 208 0 0 2.690 208 
8. OSREDNJESLOVENSKA 

R. 
80,48 34,19 2.398 513 0 0 2.398 513 

9. GORENJSKA R. 49,06 4,62 1.470 69 0 0 1.470 69 
10. NOTRANJSKO-KRAŠKA 

R. 
57,26 7,47 1.718 112 1.800 0 0 112 

11. GORIŠKA R. 130,35 388,34 3.383 7.948 6.600 250 0 7698 
12. OBALNO-KRAŠKA R. 103,17 84,87 3.048 1.273 0 0 3.048 1.273 

1 Vir: MKGP, 2002  
2 Hladilne kapacitete obnovo oz. napravo katerih je financiralo MKGP v skladu s Programom razvoja sadjarstva v 

Sloveniji in Programom obnove in graditve hladilnih in dodelavnih zmogljivosti za sadje v Sloveniji 
3 Med pečkarje so šteti intenzivni nasadi jablan in hrušk 
   Med ostalo sadje pa smo šteli intenzivne nasade breskev, nektarin, sliv in češpelj, marelic, češenj, višenj, aktinidije, 

kakija, smokev, jagod, ameriških borovnic, malin, robid in črnega ribeza    
4 Na MKGP ni podatka o intenzivnih nasadih predhodno naštetih sadnih vrst v koroški regiji 
 

 
Priloga 7: Ocena meril za fizične osebe 

 
A. OCENA REGIONALNI VIDIK LOKACIJE INVESTIRANJA (max. 21 točk) 
 
1. Območje s posebnimi razvojnimi problemi (v skladu z Uredbo o vrednosti meril za določitev območij  s posebnimi 

razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur.l.RS, št. 59/00))  
• ekonomsko šibko območje                                                                                               +  2 t. 
• območje s strukturnimi problemi – visoka stopnja registrirane brezposelnosti                +  2 t. 
• območje s strukturnimi problemi – visok delež aktivnega prebivalstva v kmetijstvu                +  2 t. 
• območja z omejenimi dejavniki – lokacija investicije na območju z omejenimi dejavniki +2 t. 
• obmejno območje – lokacija leži v občini ob meji z Italijo, Avstrijo, Madžarsko, Hrvaško + 2 t. 
 

2. Vodooskrbna in zavarovana območja 
• vodooskrbno območje                                                                                            + 2 t. 
• zavarovana območja: narodni parki, regijski parki, ostala zavarovana območja + 2 t. 
 

3. Območje z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo      
• hribovska in gorska območja                                                                4 t. 
•  druga območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost  3 t. 
•  območja s posebnimi naravnimi omejitvami                                      3 t.  
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4. Vključenost projekta v širše celovite programe 

• projekt se izvaja v okviru regionalnega programa podeželja ali v okviru drugega dokumentiranega 
sektorskega ali  lokalnega programa (CRPOV, VTC, RPP)                                                  3 t.  

 
 B. OCENA TRŽNIH IN EKONOMSKIH ELEMENTOV PROJEKTA (max. 14 točk) 
KOMULATIVNO SEŠTEVANJE 
 
1. Konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev: 

• trženje po organiziranih tržnih poteh                                                                                                        + 3 t. 
• direktno na domu (kadar gre za investicije v male prodajalne za prodajo lastnih izdelkov)                 +  2 t. 
• prodaja izdelkov iz lastne proizvodnje na premičnih prodajnih stojnicah(velja za biološke kmetije)  +1 t. 

 
2. Ocena finančne uspešnosti projekta  do 8 t. 
- Število točk po tem kriteriju je enako razliki med 15 in ocenjeni dobi vračanja sredstev iz projekta.  

INV. VREDNOST =  X 1-5 let                              8 t. 
PRIHODKI KMETIJE x 0,3 = Y več kot 5 let – 8 let  5 t. 
več kot  8 let - 12 let   3 t. 
X / Y = DOBA VRAČANJA 

 
C. OCENA  IZVEDLJIVOSTI  INVESTICIJE (max. 65 točk)  

 
1. Ocena kreditne sposobnosti investitorja 

• kreditna sposobnost ni vprašljiva (če je X/Y od 0,0 do 0,05)                                              8 t. 
• kreditna sposobnost še ustrezna (če je X/Y nad 0,05 do 0,1)                                               5 t. 
• kreditna sposobnost vprašljiva (če je X/Y nad 0,1 do 0,2)                                                     1 t. 

Mesečni obrok kredita sklada : ............. SIT 
Mesečni obrok drugih kreditov : ........... SIT 
SKUPAJ:..................... SIT  (X)  
Prihodki kmetije + drugi prihodki kmetije deljeno z 12  =  (Y) 
 

2. Ocena organizacijske sposobnosti  kmetije (velja za kmetije) 
• kmetija je bila v zadnjih 5-letih prevzeta s strani mladega gospodarja do 40 let 10 t. 
• kmetija ima primerno kadrovsko strukturo za tekoče delo in razvoj                                  3 t. 
• mlada družina – za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom,               +  5 t.  

v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glade na starost otrok , oziroma 35 let in še noben otrok v 
času te prijave ni šoloobvezen. Za stare 30 oziroma 35 let se štejejo vsi, ki so rojeni po vključno 01.01.1973 
oziroma po 01.01.1968. Za šoloobveznega se šteje vzdrževan otrok, ki je rojen pred 01.01.1995. Enako velja za 
enoroditeljske družine.  
 

2. Ocena organizacijske sposobnosti pašne skupnosti (velja za pašne skupnosti) 
• pašna skupnost ima zagotovljenega rednega mlekarja in rednega pastirja                                 10 t. 
• pašna skupnost ima zagotovljenega rednega pastirja in občasnega mlekarja                             6 t. 
• dolžnost mlekarja in pastirja večinoma opravljajo člani pašne skupnosti 

oz. udeleženci planinske paše  
• gospodar planine je kmetijski zavarovanec                                                                               + 5 t.    
 

3. Ekološka ustreznost investicije 
• projekt ima pozitiven vpliv na okolje (ekološka kmetija)                                                                5 t. 
• projekt je sprejemljiv za okolje glede na standarde obremenitev (1.8 GVŽ/ha – govedo in drobnice) 3 t.  
• projekt vključuje integrirano pridelavo sadja, zelenjave                                                                 3 t. 
• projekt ni sprejemljiv z vidika okoljevarstvenih zahtev (z investicijo ne zagotavlja 

zadostnih zmogljivosti za hrambo živalskih gnojil nad 2 GVŽ/ha prašiči in perutnina oz. 
2,5 GVŽ/ha govedo in druge živali) – izločilni kriterij   - 0 t.  

 
4. Ocena do sedaj izvršenih del na projektu kmetije  

• Investicija že poteka. Izvršenih del je več kot 80%.                                                                   7 t. 
• investicija je fazna. Izvršeno je manj kot 80% in več kot 50% celotnega projekta.                5 t. 
• investicija že poteka. Izvršeno je manj kot 50% in več kot 20% celotnega projekta.               3 t. 

 
5. Profesionalnost kmetovanja (tako osnovne kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji) (velja za kmetije): 

• dva ali več družinskih članov od katerih je vsaj eden kmetijsko zavarovan  12 t. 
• kmetovanje predstavlja pomemben vir dohodka kmetiji (več kot 30%) 8 t. 
• kmetovanje je le stranska dejavnost – dopolnilni vir dohodka (manj kot 30%) 1 t. 
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5.  Profesionalnost kmetovanja (velja za planšarije): 

• večini udeležencem planinske paše kmetovanje predstavlja kmetovanje glavni vir dohodka 12 t. 
• več kot eni tretjini udeležencem planinske paše kmetovanje predstavlja glavni vir dohodka 8 t. 
• manj kot eni tretjini udeležencem planinske paše kmetovanje predstavlja glavni vir dohodka 1 t. 

6. Velikost kmetije / planine: 
• kmetija /planina/uporablja nad 10 ha primerljivih kmetijskih zemljišč 8 t. 
• kmetija /planina/uporablja med 6 in 10 ha primerljivih kmetijskih zemljišč 6 t. 
• kmetija /planina/uporablja med 3 in do 6 ha primerljivih kmetijskih zemljišč 1 t. 
• kmetija /planina/ uporablja manj kot 3 ha primerljivih kmetijskih zemljišč – izločilni kriterij 0 t.  

(v primeru intenzivne vrtnarske pridelave lahko ocenjevalec ne glede na dejansko površino kmetijo 
uvrsti v višji razred) 

7.  Izobrazba vlagatelja  
• končana vsaj višja strokovna izobrazba                                           10 t 
• najmanj poklicna kmetijska ali sorodna agroživilska izobrazba 7t. 
• druga poklica izobrazba in triletne delovne izkušnje na kmetiji 4 t. 
• opravljen preizkus znanja iz kmet. dejavnosti po programu kmet. poklicnih ali srednjih šol s posebnim 

poudarkom na kmet.dejavnosti, ki jo opravlja                                                 1 t. 
• končana osnovna šola in vsaj 5 let delovnih izkušenj                 1 t. 
• nima osnovnošolske izobrazbe – izločilni kriterij - 0 t. 

 
 

Priloga 8: Ocena meril za pravne osebe 
 
A. OCENA REGIONALNI VIDIK LOKACIJE INVESTIRANJA (max. 21 točk) 
1. Območje s posebnimi razvojnimi problemi (v skladu z Uredbo o vrednosti meril za določitev območij  s posebnimi 
razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00))  

• ekonomsko šibko območje                                                                               +  2 t. 
• območje s strukturnimi problemi – visoka stopnja registrirane brezposelnosti +  2 t. 
• območje s strukturnimi problemi – visok delež aktivnega prebivalstva v kmetijstvu +  2 t. 
• območja z omejenimi dejavniki – lokacija investicije na območju z omejenimi dejavniki +2 t. 
• obmejno območje – lokacija leži v občini ob meji z Italijo, Avstrijo, Madžarsko, Hrvaško + 2 t. 
 

2. Vodooskrbna in zavarovana območja 
• vodooskrbno območje                                                                                                + 2 t. 
• zavarovana območja: narodni parki, regijski parki, ostala zavarovana območja + 2 t. 
 

3. Območje z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo      
• hribovska in gorska območja                                                                4 t. 
• druga območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost  3 t. 
• območja s posebnimi naravnimi omejitvami                                 3 t.  

4. Vključenost projekta v širše celovite programe 
• projekt se izvaja v okviru regionalnega programa podeželja ali v okviru drugega dokumentiranega 

ektorskega ali  lokalnega programa(CRPOV, VTC, RPP)                                              3 t. 
 

 B. OCENA TRŽNIH IN EKONOMSKIH ELEMENTOV PROJEKTA (max. 15 točk) 
KOMULATIVNO SEŠTEVANJE 
1. Konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev: 

• uvajanje novih kmetijskih pridelkov ali proizvodov  +4 t. 
• proizvodnja se bo povečala                                                 + 3 t. 
• proizvodnja se ne bo povečala                                      1 t.  

2. Ocena finančne uspešnosti projekta  
 Ekonomska uspešnost se meri na osnovi ekonomskih kazalnikov 
nadpovprečno dobri rezultati (9 oc t.)            8 t. 
boljša od povprečja (7-8 oc.t)                       6 t. 
povprečna učinkovitost (5-6 oc.t.)                 4 t. 
slabša od povprečja (3-4. oc.t.)                   2 t. 
precej slabša od povprečja (1-2 oc.t.)                 1 t. 
podatki niso razvidni ali 0 oc.t.                  0 t. 
Podrobnejši postopek ocenitve ekonomske učinkovitosti: 
Ocena ekonomske učinkovitosti bo vsota točk, ki jo bo vloga vlagatelja dosegla po naslednjih kazalnikih z 
ocenjevalnimi točkami (oc.t.): 



Stran 2952 / Št. 49-51 / 30. 5. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave 
 

Finančna zanesljivost = (kapital + dolgoročne rezervacije) / obveznosti do virov sredstev 
Št. oc.t.: 1, če vloga dosega 0,5 ali več 
       0, če vloga dosega manj kot 0,5 
Stopnja samofinanciranja = (kapital + dolgoročne rezervacije) / (osnovna sredstva + neopredmetena 

dolgoročna sredstva +zaloge) 
Št. oc.t.: 1, če vloga dosega 1 ali več 
        0, če vloga dosega manj kot 1 
Učinkovitost kapitala = kosmati donos / (kapital + dolgoročne rezervacije) 
Št. oc.t.: 1, če vloga dosega 1 ali več 
        0, če vloga dosega manj kot 1 
Splošna likvidnost = obratna sredstva / kratkoročne obveznosti 
kazalnik 
Št. oc.t.: 1, če vloga dosega 1,2 ali več 
      0, če vloga dosega manj kot1,2 
Finančni status = dolgovi / terjatve 
Št. oc.t.: 1, če vloga dosega 1 ali manj 
      0, če vloga dosega več kot 1 
Kazalniki ekonomske učinkovitosti se ocenjujejo za zadnje leto poslovanja in za leto poslovanja po zaključeni 
investiciji glede na predložene bilance in glede na projekcijo poslovanja v ekonomski dobi investicije. Iz obeh 
izračunanih kazalcev, se izračuna aritmetična sredina 
Doba vračanja vloženih sredstev 
Št. oc.t.: 2, če doba vračanja manjša kot polovica ekonomske dobe projekta 
 1, če doba vračanja med polovico in 2/3 ekonomske dobe projekta 
 0, če je doba vračanja več kot 2/3 ekonomske dobe projekta 
Interna stopnja rentabilnosti (ISR) 
Št. oc.t.: 2, če je ISR več kot 18% 
 1, če je ISR 13 do vključno 18% 

 0, če je ISR do vključno 13% 
 
C.  OCENA  IZVEDLJIVOSTI  INVESTICIJE (max. 64 točk)  
1. Ocena kreditne sposobnosti investitorja 

• kreditna sposobnost ni vprašljiva (če x/y od 0,0 do 0,5)             17 t. 
• kreditna sposobnost še ustrezna (če je x/y nad 0,05 do 0,1)                 13 t. 
• kreditna sposobnost vprašljiva (če je x/y nad 0,1 do 0,2)    1 t. 

Mesečni obrok kredita sklada:…………………………..SIT                
Mesečni obrok drugih kreditov:…………………………SIT 
SKUPAJ:                                …………………………..SIT (x)  
   Prihodki kmetije + drugi prihodki kmetije deljeno z 12 =   (y)             
 
2. Ocena organizacijske sposobnosti  investitorja  

• povečanje števila zaposlenih nad 50 %               15 t. 
• povečanje števila zaposlenih med 20 in 50% 10 t.  
• povečanje števila zaposlenih med 1 in 20%   8 t. 
• število zaposlenih ostaja enako                   5 t.  
• zmanjšanje števila zaposlenih                 0 t. 

3. Ekološka ustreznost investicije 
• projekt ima pozitiven vpliv na okolje                                                17 t. 
• projekt je sprejemljiv za okolje glede na standarde obremenitev 10 t. 
• projekt je komaj sprejemljiv                                                                 2 t. 

4. Ocena do sedaj izvršenih del na projektu   
• Investicija že poteka. Izvršenih del je več kot 80%.                                               10 t.  
• investicija je fazna. Izvršeno je manj kot 80% in več kot 50% celotnega projekta. 5 t.  
• investicija že poteka. Izvršeno je manj kot 50% in več kot 20% celotnega projekta. 1 t. 
če gre za gradbena dela se doda                                                                           (+ 5 t.) 
 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano –  
Agencija RS za kmetijske trge 

in razvoj podeželja 
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 Ob-95149 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 
Ljubljana, ter Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, 
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, na podlagi tretjega odstavka 26. člena v zvezi s 13. členom Uredbe o programih 
kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 43/03), 11. 
člena Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99, 22/00, 67/01 in 47/02), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada 
Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (Uradni list RS, št. 45/02) in 
sklepa Vlade RS z dne 3. 4. 2003 o poslovnem in finančnem načrtu Javnega sklada za leto 2003 objavljata 
 

javni razpis 

 
za sofinanciranje programov prestrukturiranja kmetijskih zadrug 

 
I.  Predmet javnega razpisa 
 
1. Predmet razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev Agencije in ugodnih posojil Javnega sklada upravičencem za 

namene opredeljene v javnem razpisu.  
 
2. Podpora programov za prestrukturiranje kmetijskih zadrug je določena v 13. členu Uredbe o programih kmetijske 

strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2003 in 2004, višina sredstev pa je določena v 
sedmi točki 2. člena Odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja 
podeželja za proračunski leti 2003 in 2004 (Ur. list RS, št. 46/03), na proračunski postavki 5538 – Programi podpor 
za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje. 
Višina sredstev za financiranje projektov 
- iz virov Agencije je predvidenih: 

- do 748.902.940 SIT nepovratnih sredstev in sicer za leto 2003 – 48.902.940 SIT in za leto 2004 v višini 
do 700.000.000 SIT. 

- iz virov Javnega sklada je predvidenih: 
- do 350.000.000 SIT posojilnih sredstev. 

 
Nepovratna sredstva se dodelijo v kombinaciji s povratnimi sredstvi. 

II.  Nameni dodeljevanja sredstev 

1. Predmet podpore (nameni dodeljevanja): 

1.1. Predmet podpore javnega razpisa so naslednje naložbe v posodobitev poslovanja kmetijskih zadrug:  
- novogradnja ali adaptacija hlevov za rejo govedi, prašičev, drobnice, perutnine in konjev za rejo mesa; 
- novogradnja ali adaptacija zavarovanih prostorov s pripadajočo tehnološko opremo in mehanizacijo. Za zavarovane 

prostore se štejejo (steklenjaki, rastlinjaki, plastenjaki, tuneli in tople grede); 
- nakup, novogradnja ali adaptacija proizvodno skladiščnih kapacitet s pripadajočo tehnološko opremo in mehanizacijo 

za prevzem, pripravo, dodelavo in predelavo kmetijskih proizvodov (vino, sadje, zelenjava, krompir, žito ter 
kmetijskih proizvodov iz mesa in mleka) iz primarne lastne proizvodnje in primarne proizvodnje svojih članov;   

- nakup, novogradnja ali posodobitev: 
- klavnih in predelovalnih obratov s pripadajočo tehnološko opremo za meso,   
- predelovalnih obratov s pripadajočo tehnološko opremo za  mleko; 

- nakup specialne kmetijske mehanizacije in opreme; 
- nakup kmetijskih zemljišč, kjer so pravnomočno zaključeni postopki denacionalizacije. 
 
Predmet podpore je tudi dolgoročno proizvodno in poslovno združevanje kmetijskih zadrug in njihovih združenj na 
državni ali regionalni ravni z namenom: 
1. izboljšanja splošnih storitev, kjer je predmet podpore: 

- sofinanciranje programov  za vzpostavitev novih  sodobnih pridelovalnih tehnologij kmetijske proizvodnje 
oziroma  predelave ter priprave kmetijskih proizvodov in izdelkov  za trg, 

- sofinanciranje sistemov za zagotavljanje proizvodnje proizvodov višje kakovosti s specifičnimi lastnostmi, 
- sofinanciranje v programe sledljivosti porekla kmetijskih pridelkov in izdelkov; 

2. izboljšanja organiziranosti medsebojnega poslovnega sodelovanja: 
- nakup računalniške strojne  in programske opreme, 
- investicije  v nakup  ali  adaptacijo  poslovnih prostorov s pripadajočo opremo. 

 
1.2. Upravičenci do podpor po tem razpisu so kmetijske zadruge, registrirane za kmetijsko dejavnost s sedežem v 
Republiki Sloveniji, in pravne osebe, ki so v večinski zadružni lasti, s sedežem v Republiki Sloveniji, registrirane za 
kmetijsko dejavnost, prodajo kmetijskih proizvodov na domačem in tujem trgu ter za oskrbo kmetijskih zadrug. 
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1.3 Splošni pogoji za dodelitev sredstev: 
- predložitev investicijskega programa v skladu s predpisi, ki urejajo enotno metodologijo za izdelavo programov za 

javna naročila investicijskega značaja, oziroma investicijski program poslovnega in kapitalskega povezovanja, ki 
mora izkazovati ekonomsko upravičenost oziroma konkurenčnost pridelave;  

- pri naložbah, za katere presoja vplivov na okolje (PVO) ni obvezna, mora vlagatelj  predložiti strokovno oceno, 
pripravljeno v skladu z predpisi, ki obravnavajo  posamezne oblike obremenjevanja okolja (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); 

- predložitev zadnjega revizijskega mnenja in letnega poročila predhodnega poslovnega leta; 
- predložitev gradbene dokumentacije oziroma ustrezna dovoljenja, v kolikor gre za gradbene ukrepe; 
- upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo naložbe; 
- upravičenec ni v stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilni poravnavi;  
- po zaključeni naložbi mora investicija ustrezati veterinarsko- sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam;  
 
1.4 Dodatni pogoji za dodelitev sredstev: 
1.4.1. V primeru namenov prvega odstavka točke 1.1. tega javnega razpisa mora upravičenec še dodatno izpolnjevati 
naslednje pogoje:  
1. za  naložbe v hleve: 

- za živinorejsko proizvodnjo mora kmetijsko gospodarstvo po končanju naložbe zagotoviti dovolj kmetijskih 
površin za porabo živalskih izločkov, in sicer za rejo prašičev in perutnine največ 2 glavi velike živine/ha (v 
nadaljnjem besedilu: GVŽ/ha) ter za rejo govedi, drobnice in konjev največ 2,5 GVŽ/ha; 

- za preračun posameznih vrst in kategorij živali v GVŽ se upošteva količnik iz obrazca »B-Osnovni podatki o 
kmetijskem gospodarstvu za leto 2002-stalež živali«; 

- če kmetijsko gospodarstvo nima urejenih zadostnih zmogljivosti za hrambo živalskih gnojil in s programom 
prestrukturiranja tega problema ne rešuje, ni upravičeno do podpor iz tega razpisa; 

- investicije v rejo drobnice se podpirajo le na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko proizvodnjo;  
- investicije v rejo govedi, prašičev, perutnine in konj za rejo mesa se podpirajo na celotnem  območju 

Republike Slovenije; 
2. za naložbe v vzpostavitev zavarovanih prostorov (steklenjaki, rastlinjaki, plastenjaki, tuneli in tople grede) s 

pripadajočo tehnološko opremo in mehanizacijo, mora upravičenec zagotoviti, da ima v lasti, oziroma v dolgoročnem 
zakupu (nad 10 let), minimalno 5 ha primerljivih kmetijskih zemljišč in da bo izvajal proizvodnjo pridelavo vrtnin v 
okviru standardne klasifikacije dejavnosti št. 01.12.; za potrebe tega razpisa se za 1 ha primerljivih kmetijskih 
zemljišč šteje: 

- 1 ha njiv ali vrtov,   
- 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov , 
- 4 ha pašnikov, 
- 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov oziroma hmeljišč, 
- 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, 
- 8 ha gozdov, 
- 5 ha gozdnih plantaž ali 
- 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin; 

3. za nakup proizvodno skladiščnih kapacitet za vino, sadje, zelenjava, krompir, žito,  mesa in mleka s pripadajočo 
opremo se dodelijo sredstva samo v primeru, ko ima proizvodno skladiščni objekt pravnomočno zaključen postopek 
denacionalizacije in je predmet prodaje;  

4. za nakup klavnih in predelovalnih obratov s pripadajočo tehnološko opremo za meso in predelovalnih obratov za  
mleko mora upravičenec predložiti dokazilo, da je obrat vpisan v register, ki ga vodi veterinarska uprava. 
Upravičenec se z nakupom obrata s pripadajočo opremo pogodbeno zavezuje, da bo objekt ostajal v lastništvu 
upravičenca  še nadaljnjih 5 let po zaključeni naložbi; 

5. za nakup specialne kmetijske mehanizacije in opreme, vrednost le-te ne sme presegati 35% upravičljivih stroškov, 
seznam specialne kmetijske mehanizacije in opreme za sadjarstvo, vinogradništvo, hmeljarstvo, vrtnarstvo in 
poljedelstvo je naveden v prilogi 1 tega razpisa; 

6. za nakup kmetijskih zemljišč morajo upravičenci imeti lastno kmetijsko proizvodnjo na zemljiščih, kjer so končani 
postopki denacionalizacije in so ta zemljišča predmet prodaje; vrednost nakupa ne sme presegati 30% upravičljivih 
stroškov. 

 
1.4.2. V primeru namenov iz drugega odstavka točke 1.1 tega javnega razpisa mora upravičenec še dodatno predložiti:  

- program, ki opredeljuje izboljšanje splošnih storitev za obdobje 5 let, oziroma mora naložba izkazovati 
racionalno rabo, 

- dolgoročno pogodbo (za obdobje najmanj 5–ih let), ki zavezuje podpisane stranke k  poslovno - proizvodnemu 
povezovanju in sodelovanju na trgu oziroma po spojitvi zadrug, 

- program iz katerega je razvidno, da upravičenec vzpostavlja novo tehnologijo proizvodnje, oziroma predelavo in  
pripravo kmetijskih proizvodov in izdelkov  za trg, 

- potrdila oziroma pogodbe za zagotavljanje prodajnih možnosti kmetijskih pridelkov in izdelkov, 
- dokazilo, da je postopek denacionalizacije pravnomočno zaključen, v primeru ko gre za nakup poslovnih 

prostorov s pripadajočo opremo in so poslovni prostori predmet prodaje. 
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2. Finančni pogoji za dodeljevanje sredstev: 

2.1 Deleži posameznih sredstev: 
Sredstva se dodelijo na podlagi predračunov, potrjenih programov, notarsko overjene kupoprodajne pogodbe. 
Delež dodeljenih sredstev (nepovratna sredstva) za namene iz 1, 2, 3, 5 in 6 alinee prvega odstavka točke 1.1. 
tega javnega razpisa znaša največ do 35% upravičljivih stroškov. Skupni delež sredstev (nepovratna in povratna 
sredstva) lahko znaša do 60% upravičljivih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost 
oziroma do 50% upravičljivih stroškov na ostalih območjih. 
 
Delež dodeljenih sredstev (nepovratna sredstva) za namen iz 4. alinee prvega odstavka točke 1.1. tega javnega 
razpisa znaša največ do 35% upravičljivih stroškov. Skupni delež sredstev (nepovratna in povratna sredstva) 
lahko  znaša do 60% upravičljivih stroškov.  
 
V primeru dolgoročnega poslovno-proizvodnega povezovanja in združevanja kmetijskih zadrug ter njihovih 
združenj na državni ali regionalni ravni znaša delež dodeljenih sredstev (nepovratna sredstva) največ do 40% 
upravičljivih stroškov. Skupni delež sredstev (nepovratna in povratna sredstva) v primeru dolgoročnega 
povezovanja in združevanja kmetijskih zadrug ter njihovih združenj na državni ali regionalni ravni pa lahko znaša 
do 60% upravičljivih stroškov. 
 
Če je upravičenec za isti namen, za katerega uveljavlja pridobitev sredstev po tem členu, že pridobil državno 
pomoč iz naslova ostalih javnih sredstev Republike Slovenije, potem skupna višina dodeljenih državnih pomoči 
ne sme presegati: 
- 50% upravičljivih stroškov za naložbe v primarno kmetijsko pridelavo na območjih z omejenimi možnostmi 

za kmetijsko dejavnost oziroma 40% upravičljivih stroškov na ostalih območjih, 
- 50% upravičljivih stroškov za naložbe v nakup, novogradnja ali posodobitev klavnih obratov ali 

predelovalnih obratov za mleko ali meso. 
 

V primeru povratnih sredstev državno pomoč predstavlja razlika med obrestmi po referenčni obrestni meri in 
dejansko plačanimi obrestmi. 
 
Če višina uveljavljenih sredstev iz vlog, ki izpolnjujejo pogoje in kriterije javnega razpisa, presega višino 
razpoložljivih sredstev, ki so za ta namen predvidena v proračunu za leto 2003 in leto 2004, se lahko delež 
dodeljenih sredstev sorazmerno zmanjša. 

 
Upravičenec lahko pridobi vsaj 6.000.000 SIT za naložbe v posodobitev poslovanja kmetijskih zadrug  oziroma 
vsaj 4.000.000 SIT za  naložbe v okviru dolgoročno  proizvodno - poslovnega združevanja kmetijskih zadrug in 
njihovih združenj na državni ali regionalni ravni. 

 
2.2 Posojilni pogoji: 

- Odplačila doba posojila do 15 let, obrestna mera TOM + 2%, do dveletni moratorij na vračanje posojila. 
- Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo naložbe. 
- Doba odplačevanja posojila ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. 
- Posojila do 2 mio SIT upravičenec praviloma  zavaruje pri zavarovalnici.  
- Posojila nad 2 mio SIT upravičenec praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje ali z drugim, temu 

instrumentu enakovrednim jamstvom. 
2.3 Črpanje sredstev: 

- Nepovratna sredsteva Agencije se izplačajo na podlagi plačanih računov ali potrjenih in plačanih situacijah 
za celotno naložbo. Upoštevajo se računi in situacije, plačani največ 2 leti pred objavo javnega razpisa. 
Izplačilo nepovratnih sredstev se odobri na osnovi popolnega zahtevka za izplačilo, v višini do 35% oziroma 
40% vrednosti predloženih in poravnanih investicijskih stroškov, izdanih za namen za katerega so bila 
sredstva odobrena. Zahtevku za izplačilo mora upravičenec priložiti seznam računov za izvedena dela, 
kopije teh računov in kopije dokazil o plačilu računov. V primeru gradbenih del mora upravičenec predložiti 
potrjene gradbene situacije s strani pooblaščenega nadzornega organa in investitorja ter dokazilo o plačilu. 
K računu za nakup opreme je potrebno predložiti kopijo dobavnice in v primeru uvoza kopijo enotne 
carinske listine (ECL) za predmetno opremo. V primeru nakupa kmetijskih zemljišč predložijo upravičenci 
namesto računa notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo z dokazilom o plačilu kupnine. 

- Črpanje posojila Javnega sklada je dokumentarno, z možnostjo refundacije računov za dela, izvršena dve 
leti pred objavo javnega razpisa iz lastnih virov, vendar največ v višini 30% dodeljenih sredstev. 
Upravičenec lahko v obliki gotovine porabi največ 20% dodeljenih sredstev, a ne več kot 400.000 SIT. 

- Črpanje dodeljenih sredstev je v kombinaciji posojilnih in nepovratnih sredstev. Način črpanja je tak, da se 
praviloma obe vrsti sredstev črpata uravnoteženo in pod pogojem, da je odstop od ene vrste sredstev 
avtomatično odstop od druge vrste sredstev.  

- Posojila ni mogoče najeti za refinanciranje obstoječih kreditov pri poslovnih bankah. Posojilo pa se lahko 
porabi za refundacijo računov in situacij plačanih iz kratkoročnih kreditov, najetih in vloženih v investiciji, ki 
je predmet vloge po tem razpisu, vendar največ v višini 40% dodeljenega posojila. 
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- Če upravičenec, ki so mu sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe z Agencijo in z Javnim 
skladom v roku, določenem v sklepu/odločbi, se bo štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od 
zahteve za sofinanciranje investicije in sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo smatralo, da je upravičenec 
enostransko odstopil od zahteve za sofinanciranje investicije in odobrenih sredstev, v kolikor ne bo v roku, 
določenem v sklepu/odločbi dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje sredstev. 

- Dodeljena nepovratna sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2003 oz. 2004 v skladu z 
Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Ur. list RS, št. 118/02), ki tudi 
določa plačilne roke za izplačilo sredstev. 

- Terminski plan izplačila nepovratnih sredstev se uskladi v pogodbi, pri čemer se sredstva iz proračuna 2003 
prednostno dodelijo upravičencem, katerih investicije so v večjem delu že zaključene ob vložitvi vloge. 
Ostalim upravičencem bodo sredstva iz proračuna 2003 izplačana v deležu izvedene investicije, v kolikor 
bodo sredstva ostajala, sicer pa jim bodo v večjem deležu izplačana nepovratna sredstva iz proračuna 
2004. 

 
3.    Upravičljivi stroški 
3.1. Upravičljivi stroški za namene iz prvega odstavka točke 1.1. tega javnega razpisa vključujejo: 

- stroške nakupa nepremičnin (velja za točki 3. in 4. poglavja 1.4.1.), 
- stroške novogradnje ali adaptacije nepremičnin, ki vključujejo eno ali več od naštetih gradbenih in obrtniških del: 

rušitvena, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, fasaderska dela, kanalizacijo, krovska, kleparska, 
keramičarska, mizarska, parketarska, pleskarska, ključavničarska, vodovodna in inštalaterska dela, dodatna 
dela (velja za točke 1., 2., 3. in 4. poglavja 1.4.1.),  

- pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški dobave gotovih elementov  (nakup in 
prevoz) in njihove montaže  ali stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del) 
(velja za točke 1., 2., 3. in 4. poglavja 1.4.1.), 

- nepredvideni stroški, ki ne nastanejo po krivdi investitorja in so nujni za zaključek investicije do 10% upravičljivih 
stroškov (velja za točke 1., 2., 3. in 4. poglavja 1.4.1.), 

- stroške nakupa, prevoza in montaže opreme gospodarskih poslopij, vključno s računalniško programsko opremo 
(velja za točke 1., 2. in 3. prvega odstavka tega člena),  

- stroške nakupa, prevoza in montaže opreme in strojev predelovalnega traku za dodelavo, predelavo, obdelavo, 
konzerviranje in pripravo proizvodov ter ureditve skladiščnih prostorov s pripadajočo opremo in stroji za klavne 
obrate  za meso (velja za točko 4. poglavja 1.4.1.), 

- stroške nakupa, prevoza in montaže opreme, strojev in predelovalnih linij za dodelavo, predelavo, obdelavo, 
konzerviranje in pripravo kmetijskih proizvodov in izdelkov ter za pakiranje in embaliranje za predelovalne 
obrate za mleko in meso (velja za točko 4. poglavja 1.4.1.),  

- stroške nakupa kmetijske mehanizacije in opreme (velja za točko 5. poglavja 1.4.1.),  
- stroške nakupa kmetijskih zemljišč (velja za točko 6. poglavja 1.4.1.); 
- stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske 

upravičenosti, izdelave poslovnih načrtov oziroma investicijskih programov, nakupe patentov in licenc, ki so 
neposredno povezani z izvajanjem projekta in ne presegajo 12% upravičljivih stroškov.  

 
3.2. Upravičljivi stroški za namene iz drugega odstavka točke 1.1. tega javnega razpisa vključujejo: 

- stroške izobraževanja, svetovanja in uvajanje novih proizvodnih programov ter  tehnologij,  
- stroške pridobitve priznanih standardov,  
- stroške vzpostavitve programov sledljivosti kmetijskih proizvodov,  
- stroške za nakup in adaptacijo poslovnih prostorov, vključno z pripadajočo pisarniško opremo, računalniško 

strojno  in programsko opremo, 
- stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske 

upravičenosti, izdelave poslovnih načrtov oziroma investicijskih programov, nakupe patentov in licenc, ki so 
neposredno povezani z izvajanjem projekta in ne presegajo 12% upravičljivih stroškov. 

 
3.3. Sredstva po tem javnem razpisu se ne dodelijo za: 

- plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, 
- investicije v povečevanje kapitalskega in solastniškega deleža v podjetjih, 
- investicije v nakup, novogradnjo ali adaptacijo predelovalnih obratov za predelavo žit in proizvodnjo žitnih 

izdelkov, proizvodnjo rastlinskih in živalskih olj in maščob, predelavo jajc in proizvodnjo drugih živil, razen 
sladkorja, proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko ali mlečne izdelke, 

- investicije v vzpostavitev zavarovanih prostorov za proizvodnjo okrasnih rastlin in  rezanega cvetja,  
- investicije na ravni trgovine, 
- investicije v nakup ali zakup gradbenih zemljišč, 
- investicije v napravo in obnovo namakalnih sistemov,  
- investicije v nakup,  najem in adaptacijo skladiščnih prostorov za repromaterial, 
- sofinanciranje v  usposabljanje oseb za zagotavljanje strokovno tehnične pomoči,  
- stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske 

upravičenosti, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in presegajo 12% 
upravičljivih stroškov. 
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4. Vsebina vloge 

Vlagatelj mora vložiti popolno vlogo za dodelitev sredstev na obrazcu »Vloga za sofinanciranje programov 
prestrukturiranja kmetijskih zadrug – (razpisni obrazec št.1)« v skladu z navodili razpisne dokumentacije. Vlogi 
morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. 
 

III.  Merila za izbor 

 
Merila za izbiro: 

- ocena projekta v okviru poslovno proizvodnega povezovanja in stopnje zaposlenosti (ocena projekta glede 
poslovno proizvodnega povezovanja, stopnja brezposelnosti v regiji); 

- ocena projekta s strani tržno ekonomskega vidika (ocena tržno ekonomskih elementov projekta, ocena vpliva 
projekta na organizacijsko spremembo projekta, kreditna sposobnost izražena v lastnih sredstvih zadružnikov 
vključenih v projekt); 

- ostali kriteriji (število članov, število kooperantov, vključenost projekta v širše celovite programe, ekološka 
ustreznost investicije). 

 
Uporaba meril: 

- ocena projekta v okviru poslovno proizvodnega povezovanja in stopnje zaposlenosti predstavlja 40% vrednosti 
ocene; 

- ocena projekta s strani tržno ekonomskega vidika predstavlja 35% vrednosti ocene; 
- ostali kriteriji predstavljajo 25% vrednosti ocene. 

 
Vsa merila bodo točkovana od 1 do 100. Izbrani bodo projekti, ki bodo zbrali večje število točk. Merila za ocenjevanje 
vlog so razvidna iz priloge 2 tega javnega razpisa.  
 

IV.  Rok in način prijave 

 
1. Vlogo (obrazec z vsemi prilogami) je potrebno poslati na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne 

dokumentacije, s priporočeno pošto na naslov Javni sklad RS za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 
Ribnica, v roku 60 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS (velja poštni žig). 

 
Pisne vloge morajo biti poslane v dveh izvodih v eni zaprti ovojnici, opremljene z naslovom pošiljatelja in 
označene z oznako: »Ne odpiraj - javni razpis Zadruge«. 

 
2. Razpisna dokumentacija: 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje 
poseljenosti slovenskega podeželja: http://www.rdf-sklad.si. ali na sedežu Javnega sklada RS za regionalni 
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od 30. 5. 2003 do 
zaključka razpisa, vsak delovni dan od 9. do 12. ure. 
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Javnem skladu, kontaktna oseba Irena Marn, tel. 
št. 01/83-61-953, vsak delavnik med 9. in 12. uro, ter vsako sredo med 14. in 16. uro. 

 
3. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja posojila bremenijo 

upravičenca. Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev na 
pooblaščeni banki oziroma Javnemu skladu. Višina stroškov bo navedena v razpisni dokumentaciji. 

 
4. Agencija in Javni sklad lahko od prosilca zahtevata dodatno dokumentacijo oz. na svoje stroške preverjata 

dokumentacijo oz. naročita strokovno mnenje o projektu. 
 

V. Obravnava vlog in postopek odobritve 

 
1. Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo v sejni sobi Javnega sklada. Odpiranje vlog ni javno. Predlog za 

odločanje bo pripravila skupna strokovna komisija, ki jo imenujeta direktor Agencije s soglasjem ministra za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Uprava javnega sklada. O dodelitvi nepovratnih sredstev iz virov MKGP 
bo odločala direktorica Agencije, o dodelitvi posojil in nepovratnih sredstev iz virov Javnega sklada pa Uprava 
Javnega sklada. 

2. Prepozno prispele vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 
osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je osem dni od dneva prejema poziva 
za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se 
zavržejo. 
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3. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev nepovratnih in posojilnih sredstev 
več, kot je na razpolago sredstev, ima komisija za pregled in obravnavo prispelih vlog pravico zmanjšati delež 
posojila in nepovratnih sredstev v finančni konstrukciji. 

6. Na podlagi predloga komisije odloči o dodelitvi nepovratnih sredstev direktor Agencije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja v roku 60 dni po izteku razpisnega roka z odločbo.  

 O dodelitvi povratnih sredstev Javnega sklada odloči uprava Javnega sklada v roku 60 dni po izteku razpisnega 
roka. 

 Zoper odločbo ARSKTRP je možna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju. Pritožba se 
pošlje priporočeno po pošti na ARSKTRP. 

 Zoper sklep Javnega sklada je možna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa vlagatelju. Pritožba se 
pošlje priporočeno po pošti na Javni sklad. O pritožbi odloča pristojno ministrstvo. 

 Prepozno vložene pritožbe se zavržejo.  
 Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se 

šteje, kot da so odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev. 
7. Agencija in Javni sklad bosta spremljala namensko porabo sredstev pri upravičencu. Če bosta Agencija in Javni 

sklad ugotovila, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila 
sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, imata pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo 
sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi 
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila po zakonu o predpisani meri zamudnih obresti in 
temeljni obrestni meri (Ur. list RS št. 45/95) ter po odredbi o načinu obračunavanja zamudnih obresti (Ur. list RS 
št. 14/92). Upravičenec tudi ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo dveh 
let od dneva vročitve zahtevka za vračilo sredstev oz. od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja. 

8. Upravičenec, ki prejme sredstva za investicijo, mora opravljati dejavnost, za katero so mu bila sredstva 
dodeljena, še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev in v tem obdobju ne sme uvajati bistvenih 
sprememb oziroma odtujiti investicije in investicije ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih 
sredstev.  

 Kot bistvene spremembe se štejejo spremembe, ki: 
- bistveno vplivajo na naravo investicije ali pogoje izvajanja ali dajejo gospodarski družbi ali javni instituciji 

neupravičeno prednost,  
- so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta ali prenehanja oziroma spremembe 

kraja sofinanciranja proizvodne dejavnosti. 
 Določbe pod točko 8. ne veljajo v primeru višje sile. 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, poplava). 

 O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora upravičenec nemudoma obvestiti Agencijo in Javni sklad. 
9. Upravičenci, ki pridobijo sredstva na podlagi tega razpisa, so dolžni vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za 

pridobitev sredstev, hraniti še najmanj štiri leta od dneva pridobitve sredstev. 
 

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

    Javni sklad RS za regionalni razvoj  
in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja 

 
 
PRILOGA 1.: Seznam specialne  kmetijske mehanizacije in oprema za spremljanje tehnološke in fiziološke  zrelosti 

pridelkov 
 
SPECIALNA KMETIJSKA MEHANIZACIJA ZA POLJEDELSTVO in VRTNARSTVO 

Stroji za setev 

Stroji za nego in varstvo rastlin (brez namakalne opreme) 

Stroji za gnojenje 

Stroji za spravilo 

Stroji za sušenje  

Stroji za transport 

Oprema za spremljanje pridelave:  

Kondutometri za merjenje hranil v zemlji, pH- metri,  

Oprema za hitri nitratni test, vlagomeri. 

SADJARSTVO in VINOGRADNIŠTVO 

Specializirani traktorji za sadjarstvo oziroma za vinogradništvo 

Stroji za setev 

Stroji za nego in varstvo rastlin (brez namakalne opreme) 

Stroji za gnojenje 

Stroji  za spravilo 
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Stroji za transport (enoosne in dvoosne prikolice)  

Stroji za sušenje 

Vinarstvo: kletarska oprema 

Osnovna kletarska oprema, sabilzatorji, etiketirke, 

Oprema za spremljanje pridelave sadja in grozdja ter oprema za  analize  mošta, vina, kisa. 

Vinarstvo: Naplavni filtri , in ploščni filtri 40*EUR20 

V primeru predelave sadja: Titri grow, polidest, digitalni refraktometer 

Oprema za analize mošta in vina (titri grow, ebuloskop, maligandom električni, polidest, digitalni refraktometer, pH- 
metri), vlagomeri. 

HMELJARSTVO 

Stroji za transport 

Izkopalnik izkoreninjevcev 

Jarklalnik 

Univerzalni ogrodnik 

Krožni odoralnik 

Rezalnik 

Stolp za vezanje- nošeni oz. vlečni 

Trgalnik- enovrstni 

Obiralni stroji 

Stroji za spravilo in sušenje 

Oprema za spremljanje proizvodnje  

Oprema za določevanje grenčičnih snovi v hmelju in prevodnosti hranil v substratu ( konduktometeri), pH- metri, 
vlagomeri.. 
 
PRILOGA 2: Merila za ocenjevanje vlog 
 

 Merilo 
Max. štev. 
točk  

Ocena projekta v okviru poslovno proizvodnega povezovanja in stopnje zaposlenosti 
40

1. Ocena projekta glede poslovno proizvodnega povezovanja 30 

a) Na državni ravni do 10  

b) Na regijski ravni do 10 

c) Po branžni dejavnosti do 10 

2. Stopnja brezposelnosti v regiji 10 
Ocena projekta s strani tržno ekonomskega vidika 35

3. Ocena tržno ekonomskih elementov 10 

4. Ocena vpliva projekta na organizacijsko spremembo podjetja 15 

5. Kreditna sposobnost izražena v lastnih sredstvih zadružnikov vključenih v projekt 10 

Ostali kriteriji 25

6. Število članov 10 

7. Število kooperantov 5 

8. Vključenost projekta v širši celovit program 5 

9. Ekološka ustreznost investicije – glede na vpliv na okolje 5 

Skupaj: 100
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1. Ocenitve: 
 
I. Ocena projekta v okviru poslovno proizvodnega povezovanja in stopnje zaposlenosti                (max. 40 t.) 
 

1.a)  Projekt na državni ravni 
10 - vključuje več kot 60% kmetijskih pridelovalcev 

celotnega obsega ozemlja R Slovenije, 
  7 - vključuje več kot 45% kmetijskih pridelovalcev 

celotnega obsega ozemlja R Slovenije 
  3 - vključuje manj kot 45% kmetijskih pridelovalcev 

celotnega obsega ozemlja R Slovenije 

1.b) Projekt  na regionalni ravni, kjer je vključenih več 
kot 45% kmetijskih pridelovalcev regije.1 
 
10 - zavzema subregiji (najmanj 2 regiji ) 
  7 - celotno statistično regijo  
  2 - celotno UE 
  1 - lokalno skupnost 

1.c) Projekt na osnovi branžne dejavnosti 
10 - vključuje več kot 45% kmetijskih pridelovalcev na 

območju posamezne statistične regije. 
  5 - vključuje več kot 45% kmetijskih pridelovalcev na 

območju posamezne UE. 
  3 - vključuje več kot 3% letne proizvodnje dotičnih 

kmetijskih pridelkov v R Sloveniji 
  2 - vključuje manj kot 3% dotičnih kmetijskih pridelkov 

na ozemlju R Slovenije 

2. Stopnja brezposelnosti v regiji 

10 - večja za 50% od povprečja v Sloveniji 
  7 - med 25 in 50% večja od povprečja v Sloveniji 
  2 - do 25% večje od povprečja v Sloveniji 
  1 - enako ali manjše od povprečja v Sloveniji               

II. Ocena projekta s strani tržno ekonomskega vidika                                                                         (max. 35 t.) 
3. Ocena tržno ekonomskih elementov projekta 
 tržna naravnanost proizvodov in storitev (max. 10 
točk) 
5 - dolgoročne pogodbe o tržni kanalih 
3 - uvajanje skupne blagovne znamke 
2 - uvajanje visoko kakovostnih proizvodov 
 
(kumulativno seštevanje točk) 

4. Ocena vpliva projekta na organizacijsko 
spremembo pravne osebe (max.15 točk) 
5 - investicija izkazuje racionalizacijo dela za 25%  
5 - večji tržni delež na trgu 
5 - projekt izkazuje ugodnejše cene in poslovne pogoje za 

svoje člane  
 
(kumulativno seštevanje točk) 

5. Kreditna sposobnost izražena v deležu lastnih 
sredstev zadružnikov (lastna sredstva kooperantov 
ter lastna sredstva zadruge) 

10 - 90-100% lastnih sredstev 
8 - 75-90% lastnih sredstev 
6 - 50-74% lastnih sredstev 
4 - 25-49% lastnih sredstev 
2 - do 24% lastnih sredstev 

 
 

III. Ostali kriteriji                                                                                                                          (max. 25 t.) 
6. Število članov 
 
10 - več kot 100 
5 - od 75 do 100 
3 - od 50 do 75 
2 - manjše od 50 

7. Število kooperantov: 

5 – več kot 100 
3 – od 50 do 100  
2 – manjše od 50  

 

8. Vključenost projekta v širše celovite programe 
 
5 - investicija je del celovitega regijskega programa 
3 - investicija je del drugega dokumentiranega 
programa 
2 - investicija je podprta s strani lokalne skupnosti  

9. Ekološka ustreznost investicije – glede na vpliv na 
okolje 
 
5 - investicija izključno ima pozitivni vpliv na okolje 
3 - namen investicije ima  sprejemljiv vpliv na okolje  
0 - investicija je nesprejemljiva z vidika okoljevarstvenih 

zahtev 
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Ob-94842
Na podlagi Proračuna Republike Slove-

nije za leto 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01 in
118/02), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2003 in 2004
(Ur. l. RS, št. 118/02), Zakona o javnih fi-
nancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), Pravilni-
ka o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03), Za-
kona o popotresni obnovi objektov in spod-
bujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP) (Ur.
l. RS, št. 45/98, 67/98, 110/99, 59/01
in 110/02), Programa 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), Izvedbenega progra-
ma razvojne pomoči občinam Bovec, Ko-
barid 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) ter 11. člena Zakona o
uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova ku-
pnine na podlagi Zakona o lastninskem pre-
oblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95,
34/96, 45/95, 60/99, 22/00, 67/01 in
47/02), Splošnih pogojev poslovanja Jav-
nega sklada Republike Slovenije za regio-
nalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slo-
venskega podeželja (Ur. l. RS, št. 45/02; v
nadaljevanju: Splošni pogoji), sklepa Vlade
RS 303-03/2002-2, z dne 28. 11. 2002
ter sklepa Vlade RS št. 030-03/2001-28,
z dne 30. 4. 2003 objavljata Agencija Re-
publike Slovenije za regionalni razvoj, Kot-
nikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
ARR) in Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9/a,
1310 Ribnica (v nadaljevanju: Javni sklad)

javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij v
mikro podjetjih na območju občin

Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2003
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodelje-

vanje nepovratnih sredstev in ugodnih po-
sojil za investicije v osnovna sredstva pri
postavitvi novega proizvodnega obrata, širi-
tvi obstoječega obrata ali začetku nove de-
javnosti, ki pomeni temeljito spremembo
proizvoda ali proizvodnega procesa v ob-
stoječem proizvodnem obratu (s pomočjo
racionalizacije, diverzifikacije ali moderni-
zacije). Investicije v osnovna sredstva v obli-
ki nakupa proizvodnega obrata, ki se je za-
prl ali bi se zaprl, če ne bi bil prodan, so
tudi lahko predmet tega javnega razpisa,
razen če proizvodni obrat pripada podjetju
v težavah.

2. Investicija se mora izvajati na območ-
ju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin.

3. Višina razpisanih sredstev
Višina nepovratnih sredstev znaša

41,000.000 SIT. Sredstva bremenijo prora-
čunsko postavko 2169: Razvojna pomoč
Posočju, konto 4305.

Višina posojilnih sredstev znaša
10,250.000 SIT in jih bo zagotovil Javni
sklad Republike Slovenije za regionalni raz-
voj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja.

Višina sofinanciranja je odvisna od izpol-
njevanja meril, vendar ne bo mogla preseči
55% upravičenih stroškov in hkrati ne več
kot 2,000.000 SIT oziroma 4,000.000 SIT
za odprto delovno mesto od VII. in višje
stopnje izobrazbe.

II. Pogoji dodeljevanja
1. Namen javnega razpisa je spodbuja-

nje začetnih investicij in odpiranje novih de-
lovnih mest, ki so povezana z investicijami v
mikro podjetjih.

2. Na razpis se lahko prijavijo mikro po-
djetja, samostojni podjetniki v skladu s kri-
teriji, opredeljenimi v 6. členu Uredbe o
namenih in pogojih za dodeljevanjem dr-
žavnih pomoči ter določitvi pristojnih mini-
strstev za upravljanje posameznih shem dr-
žavnih pomoči (Ur. l. RS, št. 38/03), ki so
registrirane po Zakonu o gospodarskih dru-
žbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94, 45/94,
82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98,
6/99, 54/99, 31/00, 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 in

– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99,
50/02).

Za definicijo mikro podjetja se upošteva-
jo naslednja merila:

Mikro podjetje je malo podjetje, kjer šte-
vilo zaposlenih ne presega 10 in v skladu z
opredelitvijo 53. člena ZGD ni dolžno izde-
lati konsolidiranega letnega poročila in ni
vključeno v konsolidacijo kot podrejena
družba ter izpolnjuje dve od naslednjih me-
ril:

– povprečno število zaposlenih v zad-
njem poslovnem letu ne presega 10,

– čisti prihodki od prodaje v zadnjem po-
slovnem letu so manjši od 1.000 mio SIT,

– vrednost aktive ob koncu poslovnega
leta ne presega 500 mio SIT.

3. Gospodarska družba ali samostojni
podjetnik mora realizirati investicijo in od-
preti nova delovna mesta na območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin.

4. Na razpis se lahko prijavijo tudi tuje
gospodarske družbe, vendar pa je prejem-
nik sredstev gospodarska družba, registri-
rana v Sloveniji.

5. Za dodelitev spodbud lahko kandidi-
rajo upravičenci s projekti, ki bodo odprli
najmanj eno novo delovno mesto v obdobju
treh let po zaključku investicije in katerih
celotna investicijska vrednost presega 4 mio
SIT in ne dosega 20 mio SIT. Za nova de-
lovna mesta se štejejo nove zaposlitve v
roku 3 let po zaključku investicije. Poveča-
nje števila delovnih mest se ugotavlja kot
neto povečanje v primerjavi s povprečjem
zadnjega leta.

6. Na razpis lahko upravičenci kandidi-
rajo tudi s posamezno (eno ali več) fazo
investicije (faza priprave ustreznih študij in
projektov, faza nakupa, komunalnega in in-
frastrukturnega opremljanja zemljišča, faza
gradnje/nakupa objektov, faza nakupa stro-
jev in opreme ter nematerialnih investicij (pa-
tenti, licence,..)), vendar pa mora skupna
višina celotne investicije izpolnjevati v zgor-
njih dveh odstavkih opredeljene kriterije.

7. Nova delovna mesta morajo biti odpr-
ta v 3 letih po zaključku investicije ob upoš-
tevanju kriterija novih delovnih mest, ki se
ugotavlja na osnovi dodatnih delovnih mest
v primerjavi s celoletnim povprečjem zapo-
slenih v podjetju. Nova delovna mesta mo-
rajo biti odprta na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin.

8. Investicijski projekti in novo odprta
delovna mesta morajo ostati na območju
občin Bovec, Kobarid in Tolmin vsaj 5 let
po zaključku investicije.

9. Na razpis ne morejo kandidirati upra-
vičenci, katerim so na osnovi javnega razpi-
sa za spodbujanje začetnih investicij na ob-
močju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v
letu 2002 že bila odobrena nepovratna
sredstva za sofinanciranje v letu 2002 pri-
javljenega investicijskega projekta.

Na razpis ne morejo kandidirati upravi-
čenci, ki istočasno kandidirajo na javni raz-
pis za spodbujanje začetnih investicij v ma-
lih in srednjih podjetjih na območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2003.

10. Upravičeni stroški, za katere je mo-
goče pridobiti subvencijo oziroma pomoč,
so:

Priprava investicijskih študij in projektov
začetnih investicij – do 55% izkazanih stro-
škov;

Nakup, komunalno in infrastrukturno
opremljanje zemljišča – do 55% izkazanih
stroškov;

Gradnja/nakup objektov – do 55% izka-
zanih stroškov;

Nakup strojev in opreme ter nematerial-
nih investicij (patenti, licence...) – do 55%
izkazanih stroškov (samo za nove stroje in
opremo).

11. Maksimalna višina sofinanciranja in-
vesticije kot celote (vseh faz oziroma upra-
vičenih stroškov skupaj) je poleg kriterija
doseženega števila točk, opredeljena tudi s
kriterijem novo odprtih delovnih mest, tako
da se lahko za odprto delovno mesto do
vključno VI. stopnje zahtevnosti investicija
sofinancira v maksimalni višini 2 mio SIT, za
odprto delovno mesto VII. in višje stopnje
zahtevnosti pa v maksimalni višini 4 mio SIT.

12. Nepovratna sredstva se bodo dode-
ljevala v kombinaciji z posojilnimi sredstvi,
na način, da bodo 80% maksimalne višine
sofinanciranja investicijskega projekta pred-
stavljala nepovratna sredstva, 20% pa po-
sojilna sredstva.

13. Upravičenci morajo prispevati lastna
finančna sredstva najmanj v višini 25% vred-
nosti investicije, ki ne smejo vsebovati dr-
žavne pomoči.

14. Cilj javnega razpisa je spodbujanje
razvoja mikro podjetij in z njimi povezanih
novih delovnih mest.

III. Splošni in finančni pogoji
1. Upravičenec mora do predpisanega

roka za oddajo vlog v javnem razpisu pre-
dložiti pravilno izpolnjen obrazec vrste BP,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Obrazcu morajo biti predložene zahteve in
dokazila, ki jih zahtevata ARR in Javni sklad
od upravičenca ter so navedene v poglavju
IV. tega razpisa.

2. Obdobje, za katerega so namenjena
razpisna sredstva je proračunsko leto 2003.
ARR in Javni sklad bosta sofinancirala le
upravičene stroške, nastale v letu 2003.



Stran 2962 / Št. 49-51 / 30. 5. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

3. ARR in Javni sklad bosta posamez-
nemu podjetju v enem proračunskem letu
sofinancirala največ en projekt in sicer v
maksimalni višini do 55% upravičenih stro-
škov prijavljenega investicijskega projek-
ta, oziroma v višini, ki jo določa kriterij
novo odprtih delovnih mest.

4. V primeru pozitivnega sklepa o iz-
boru, bo podjetje z ARR in Javnim skla-
dom oziroma pooblaščeno banko podpi-
salo pogodbi (vzorca pogodb sta sestavni
del razpisne dokumentacije). V pogodbah
bo določen način financiranja, ostali po-
goji in obrazec zahtevka za sofinancira-
nje. Pogodbi bosta pričeli veljati, ko ju
bosta podpisali obe pogodbeni stranki.

5. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni
poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z
ARR za nepovratna sredstva in poziv, da
pristopijo k podpisu pogodbe z Javnim
skladom za posojilna sredstva. 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. Rok za podpis pogodbe o odobritvi
posojilnih sredstev je 2,5 meseca od pre-
jema sklepa o odobritvi sredstev. Kolikor
upravičenec ne bo v roku 2,5 meseca od
prejema sklepa o odobritvi posojila do-
stavil ustrezne dokumentacije za zavaro-
vanje posojila in v roku 2,5 meseca od
podpisa pogodbe dokumentacije za črpa-
nje sredstev se bo smatralo, da je upravi-
čenec enostransko odstopil od zahteve
za sofinanciranje investicije in odobrenih
posojilnih ter dodeljenih nepovratnih sred-
stev.

6. V primeru, da prejemnik odstopi od
svoje zahteve za pridobitev sredstev, mo-
ra pisno obvestiti ARR in Javni sklad.

7. S pogodbo ARR in Javni sklad s
prejemnikom podrobneje opredelita način
in obliko poročanja prejemnika o poteku
izvajanja projekta, za katerega so bila do-
deljena posojilna in nepovratna sredstva
in postopek nadzora nad porabo sredstev.

8. Posojilni pogoji: doba odplačevanja
posojila do 8 let (moratorij ni vključen),
obrestna mera TOM+2,0% in enoletni mo-
ratorij na odplačevanje posojila, obresti v
času moratorija niso subvencionirane.

Doba odplačevanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.

9. Posojila ni mogoče najeti za refi-
nanciranje obstoječih kreditov pri poslov-
nih bankah. Posojilo pa se lahko porabi
za refundacijo računov in situacij plačanih
iz kratkoročnih kreditov, najetih in vlože-
nih v investicijo, ki je predmet vloge po
tem razpisu, vendar največ v višini 40%.

Črpanje posojila Javnega sklada je do-
kumentarno, z možnostjo refundacije ra-
čunov za dela, izvršena v letu 2003 iz
lastnih virov, praviloma največ v višini 30%
dodeljenega posojila. Če je predložena
gradbena situacija, mora biti za nadzorni
organ, ki je situacijo potrdil, priloženo tu-
di dokazilo o njegovi strokovni usposob-
ljenosti. Upravičenec lahko v obliki goto-
vine porabi največ 20% dodeljenega po-
sojila, a ne več kot 400.000 SIT.

10. Posojilo upravičenec praviloma za-
varuje z vpisom hipoteke na premoženje,
pri zavarovalnici ali z drugim, temu instru-
mentu enakovrednim jamstvom.

11. Stroški zavarovanja posojila, mani-
pulativni stroški sklepanja pogodbe in vo-
denja posojila bremenijo upravičenca.
Upravičenci, ki jim bodo sredstva odo-
brena, bodo sklepali pogodbo o odobritvi
posojila s pooblaščeno banko.

12. Osnova za izplačilo nepovratnih
sredstev bo s strani Agencije RS za regio-
nalni razvoj potrjen zahtevek za sofinanci-
ranje, ki ga bo pripravil prejemnik, njego-
va oblika pa bo predpisana z razpisno do-
kumentacijo. Prejemnik bo imel možnost
izstavljanja delnih zahtevkov. Zadnji rok
za izstavitev zahtevka (končnega) za pora-
bo nepovratnih sredstev proračunskega
leta 2003 pa je 30. 10. 2003.

13. Prejemnik mora ARR za zavarova-
nje izpolnitve pogodbenih obveznosti pre-
dložiti ustrezen instrument zavarovanja.

14. Prejemnik bo najkasneje do
30. 10. 2003 izstavil končni zahtevek za
dodelitev nepovratnih sredstev in predlo-
žil naslednjo dokumentacijo:

– zahtevek za sofinanciranje. Zahtevek
mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan;

– obvezno poročilo in oceno o poteku
investicijskega projekta v času do izstavi-
tve zahtevka. Poročilo o delu na projektu
mora vsebovati: opis projekta, realizirane
aktivnosti in dosežene rezultate ter opis
nadaljnjih aktivnosti v okviru prijavljenega
projekta (na podlagi rezultatov);

– finančni obračun projekta na stro-
škovniku (priloga pog. št. 2/1), skupaj z
računi in dokazili o plačilu (neto vrednost
brez DDV). V stroškovnik projekta mora
biti vpisan vsak posamezni strošek. Do-
kazila morajo biti priložena v zaporedju
vpisa v stroškovnik in označena na ban-
čnih izpiskih. Potrebno je dostaviti origi-
nalne račune in en izvod njihovih kopij.
Originali se po pregledu vrnejo prejemni-
ku. Upravičeni stroški (upošteva se neto
vrednost računa, znesek davčne osnove
brez DDV, naveden na računu) morajo biti
izkazani kot računi z dokazilom o plačilu
(SWIFT, bančni izpis prometa na transak-
cijskem računu iz katerega je jasno razvi-
dno na kateri račun se nanaša).

15. V primeru, da so v zaključnem fi-
nančnem obračunu projekta izkazani neto
stroški, ki so manjši od predvidene vred-
nosti investicije, se znesek sofinanciranja
s strani ARR (nepovratna sredstva) sora-
zmerno zmanjša, v skladu z odobrenim
odstotkom sofinanciranja.

16. Upravičenec mora zagotoviti razli-
ko med dodeljenimi sredstvi in dejansko
vrednostjo investicije.

IV. Vsebina vloge
1. Izpolnjena in podpisana izjava o stri-

njanju z razpisnimi pogoji (Razpisni obra-
zec št. 1);

2. Prijavni obrazec (Razpisni obrazec
BP št. 2);

3. Osnovni podatki o prijavitelju (Raz-
pisni obrazec št. 3);

4. Dokazila o registraciji vlagatelja: za
pravne osebe originalni izpisek iz sodnega
registra, ki ni starejši od 30 dni z vsemi
listi ali priglasitvena listina z vsemi spre-
membami, potrjena s strani pristojne izpo-
stave Davčne uprave RS, če upravičenec
opravlja dejavnost kot samostojni podjet-
nik, ki ne sme biti starejši od 30 dni;

5. Bilance stanja in izkazi poslovnega
izida za zadnji dve leti (2001 in 2002)
potrjene s strani AJPES-a;

6. Potrdilo Zavoda za zdravstveno za-
varovanje Slovenije o številu zaposlenih v
letu 2002 iz katerega je razvidna izobraz-
bena struktura do vključno VI. stopnje izo-
brazbe in od VII. in višje stopnje izobraz-
be;

7. Potrdilo o plačanih davkih za prete-
klo leto, ki ga izda krajevno pristojna Dav-
čna uprava oziroma dokazilo Davčne
uprave o stanju obveznosti, ki ni starejše
od 30 dni;

8. Potrdilo pristojnega sodišča, da
upravičenec ni v postopku prisilne porav-
nave, likvidacije in stečajnem postopku,
ki ni starejše od 30 dni;

9. Obrazec BON 1 izdan s strani
AJPES-a;

10. Dispozicija projekta-poslovni načrt
(razpisni obrazec št. 4) v skladu z Uredbo
o enotni metodologiji za izdelavo progra-
mov za javna naročila investicijskega zna-
čaja (Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98, 43/99,
79/99, 39/00);

11. Izpolnjena in podpisana vzorca po-
godb (razpisni obrazec št. 6a in 6b);

12. V primeru graditve gradbeno do-
voljenje ali drugo ustrezno upravno dovo-
ljenje (v skladu z Zakonom o graditvi ob-
jektov, Ur. l. RS, št. 110/02);

13. Overjena pogodba o nakupu ob-
jektov, izvajalska pogodba s predraču-
nom, pogodba o nakupu opreme oziroma
nepremičnine, računi za nabavo opreme.
Pri prijavi se lahko predloži predračune in
predpogodbe. Pri črpanju pa se mora pre-
dložiti račune in pogodbe;

14. Z.k. izpisek(e), ki ni starejši od
1 meseca dni in kopija overjene pogodbe
o najemu, če vlagatelj ni lastnik objekta in
soglasja lastnika-ov k predvideni investi-
ciji;

15. V primeru nakupa zemljišč mora
upravičenec predložiti tudi z.k. izpisek
zemljišča, ki ga namerava kupiti;

16. Izjava o zadolžitvah pri drugih kre-
ditodajalcih (bank-ah) oziroma pod mate-
rialno in kazensko odgovornostjo doku-
mentirana izjava, da takih zadolžitev ni
(razpisni obrazec 5).

V. Merila za izbiro
Merila za vrednotenje ponudb:

Merilo Število točk

a) reference investitorja 24
b) število novih delovnih mest 28
c) faznost in predvideni zaključek

investicije 22
d) vpliv na okolje 7
e) širši razvojni učinki projekta 19

Skupaj 100

Merila bodo podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.

Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za do-
delitev razpisanih sredstev imajo investicij-
ski projekti, ki dobijo najvišjo oceno na pod-
lagi meril za ugotavljanje učinkov investici-
je, do porabe sredstev.

Investicijski projekti bodo po doseženih
točkah razdeljeni v dve skupini:
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Število Obrazložitev
točk

0-50 Investicijski projekt ne dosega
mejnega števila točk in ni upravičen
do sofinanciranja.

> 51 Investicijski projekt se ocenjuje kot
ustrezen. Sofinanciranje stroškov
investicijskega projekta je
upravičeno, pri čemer se do
porabe sredstev zagotovi
maksimalna stopnja sofinanciranja;
55% upravičenih stroškov oziroma
2 mio SIT za odprto delovno mesto
do vključno VI. stopnje izobrazbe
ter 4 mio SIT za odprto delovno
mesto od VII. in višje stopnje
izobrazbe.

VI. Način prijave in razpisni roki
1. Razpisno dokumentacijo v sloven-

skem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo
brez plačila na Posoškem razvojnem cen-
tru, Trg svobode 4, 5222 Kobarid vsak de-
lovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna doku-
mentacija se lahko posreduje tudi po elek-
tronski pošti, če podjetje na e-mail: info@po-
soski-rc.si posreduje prošnjo za dvig
razpisne dokumentacije. Razpisna doku-
mentacija je na voljo tudi na internet naslo-
vu: www.sigov.si/arr in www.rdf-sklad.si.

2. Dodatne informacije so v času odpr-
tja razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12.
uro, kontaktne osebe:

– Vinko Žagar na Agenciji RS za regio-
nalni razvoj (tel. 01/478-37-43, e-mail: Vin-
ko.Zagar@gov.si),

– Irena Marn na Javnem skladu RS za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja (tel. 01/836-19-53),
e-mail: Irena.Marn@rdf-sklad.si in

– Žarko Mlekuž (tel. 041/759-753,
e-mail: zarko.mlekuz@guest.arnes.si), na
Posoškem razvojnem centru.

3. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

4. Rok za oddajo vloge: 30. 6. 2003 do
12. ure.

5. Popolna vloga (obrazec in priloge) v
dveh enakih izvodih, v skladu s prejetimi
navodili, mora biti dostavljena na naslov:
Agencija RS za regionalni razvoj, Kotniko-
va 28, 1000 Ljubljana, do vključno dne
30. 6. 2003 do 12. ure (velja prispetje po
pošti ali oddaja v tajništvo Agencije RS za
regionalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana
najkasneje do 30. 6. 2003 do 12. ure) v
zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj –
Vloga – Javni razpis za spodbujanje začet-
nih investicij v mikro podjetjih na območju
Občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu
2003« in s polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani.

6. Vloge morajo biti napisane v sloven-
skem jeziku, finančni zahtevek pa mora biti
prikazan v slovenskih tolarjih (SIT).

VII. Obravnava vlog
1. Datum odpiranja: 3. 7. 2003. Odpira-

nje ni javno.
2. Strokovna komisija bo v roku 8 dni od

odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagate-
lje, 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 določenem roku,
bo strokovna komisija zavrgla.

3. Izločene bodo vloge, ki ne bodo vro-
čene pravočasno. Vloga je popolna, če pre-
dlagatelj do predpisanega roka za oddajo
vlog v javnem razpisu, predloži pravilno za-
pečatene dokumente v skladu z točko IV.
javnega razpisa.

4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnje-
ne. Vloga je neutemeljena zlasti, če:

– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena spodbujanju začetnih investicij
in odpiranju novih delovnih mest, ki so po-
vezana z investicijami;

– 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 začetnih investicij v
mikro podjetjih na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin v letu 2003;

– vloga upravičenca ne doseže najmanj
51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih
sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več
kot je razpoložljivih sredstev;

– ne doseže najnižje višine točk za odo-
britev vlog glede na razpoložljiva sredstva.

5. Komisija za obravnavo vlog in pripra-
vo predloga za odločanje bo imenovana s
strani Uprave javnega sklada in direktorja
ARR. Komisijo sestavljajo trije predstavniki
ARR, dva predstavnika Javnega sklada in
predstavnik Posoškega razvojnega centra.
O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo
komisija vodila zapisnik. Podatki iz doku-
mentacije, ki jo vsebuje prijava so uradna
tajnost.

6. Na podlagi predloga strokovne komi-
sije bodo vlagatelji, s strani odgovornih oseb
ARR in Javnega sklada, obveščeni s skle-
pom o dodelitvi sredstev v roku 45 dni od
odpiranja vlog.

7. Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 8 dni od dneva vročitve sklepa vlaga-
telju. Pritožba se pošlje priporočeno po poš-
ti na ARR s pripisom na ovojnici: “Pritožba
na sklep – Javni razpis za spodbujanje za-
četnih investicij v mikro podjetjih na območ-
ju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu
2003“. O pritožbi odloča Služba Vlade Re-
publike Slovenije za strukturno politiko in
regionalni razvoj.

8. Po dokončanju aktivnosti mora po-
djetje podati zaključno poročilo projekta naj-
kasneje v treh mesecih in ga posredovati
na ARR in Javni sklad. V svojih rednih letnih
poročilih o izvajanju projekta mora prejem-
nik natančno poročati o stimulativnih učin-
kih, ki jih ima dodeljena subvencija.

9. Prejemnik mora ARR in Javnemu skla-
du omogočiti nadzor nad porabo dodelje-
nih sredstev. Nadzor se izvaja v skladu s
predpisi o namenskosti porabe proračun-
skih sredstev.

10. V primeru da pri izvajanju projekta,
za katerega so dodeljena nepovratna sred-
stva, pride do sprememb, je prejemnik dol-
žan v roku 15 dni o tej spremembi obvestiti
ARR in Javni sklad, sicer se šteje, da se
sredstva uporabljajo nenamensko. Če bo-
sta ARR ali Javni sklad ugotovila, da sred-

stva niso bila uporabljena za namen, za ka-
terega so bila dodeljena ali da so bila sred-
stva odobrena na podlagi neresničnih po-
datkov, imata pravico takoj zahtevati od
upravičenca vračilo sredstev v enkratnem
znesku. Upravičenec bo moral vrniti sred-
stva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do
dneva vračila.

Agencija RS za regionalni razvoj
Javni sklad RS za regionalni razvoj

in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja

Ob-94846
Na podlagi Proračuna Republike Slove-

nije za leto 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01 in
118/02), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2003 in 2004
(Ur. l. RS, št. 118/02), Zakona o javnih fi-
nancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), Pravilni-
ka o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03), Za-
kona o popotresni obnovi objektov in spod-
bujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP) (Ur.
l. RS, št. 45/98, 67/98, 110/99, 59/01
in 110/02), Programa 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), Izvedbenega programa
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) ter 11. člena Zakona o
uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova
kupnine na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95,
34/96, 45/95, 60/99, 22/00, 67/01 in
47/02), Splošnih pogojev poslovanja Jav-
nega sklada Republike Slovenije za regio-
nalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slo-
venskega podeželja (Ur. l. RS, št. 45/02; v
nadaljevanju: Splošni pogoji), sklepa Vlade
RS 303-03/2002-2, z dne 28. 11. 2002
ter sklepa Vlade RS št. 030-03/2001-28,
z dne 30. 4. 2003 objavljata Agencija Re-
publike Slovenije za regionalni razvoj, Kot-
nikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
ARR) in Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9/a,
1310 Ribnica (v nadaljevanju: javni sklad)

javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij v

malih in srednjih podjetjih na območju
občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu

2003
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodelje-

vanje nepovratnih sredstev in ugodnih po-
sojil za investicije v osnovna sredstva pri
postavitvi novega proizvodnega obrata, širi-
tvi obstoječega obrata ali začetku nove de-
javnosti, ki pomeni temeljito spremembo
proizvoda ali proizvodnega procesa v ob-
stoječem proizvodnem obratu (s pomočjo
racionalizacije, diverzifikacije ali moderni-
zacije). Investicije v osnovna sredstva v obli-
ki nakupa proizvodnega obrata, ki se je za-
prl ali bi se zaprl, če ne bi bil prodan, so
tudi lahko predmet tega javnega razpisa,
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razen če proizvodni obrat pripada podjetju
v težavah.

2. Investicija se mora izvajati na območ-
ju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin.

3. Višina razpisanih sredstev
– višina nepovratnih sredstev znaša

132,000.000 SIT. Sredstva bremenijo pro-
računsko postavko 2169: Razvojna pomoč
Posočju, konto 4305;

– višina posojilnih sredstev znaša
39,500.000 SIT in jih bo zagotovil Javni
sklad Republike Slovenije za regionalni raz-
voj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja;

Višina sofinanciranja je odvisna od izpol-
njevanja meril, vendar ne bo mogla preseči
55% upravičenih stroškov in hkrati ne več
kot 2,000.000 SIT oziroma 4,000.000 SIT
za odprto delovno mesto od VII. in višje
stopnje izobrazbe.

II. Pogoji dodeljevanja
1. Namen javnega razpisa je spodbuja-

nje začetnih investicij in odpiranje novih de-
lovnih mest, ki so povezana z investicijami.

2. Na razpis se lahko prijavijo mala in
srednje velika podjetja, samostojni podjet-
niki ter zadruge oziroma zadružne zveze v
skladu s kriteriji, opredeljenimi v 6. členu
Uredbe o namenih in pogojih za dodeljeva-
njem državnih pomoči ter določitvi pristoj-
nih ministrstev za upravljanje posameznih
shem državnih pomoči (Ur. l. RS, št.
38/03), ki so registrirane po Zakonu o go-
spodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 32/98,
37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 31/00,
36/00, 45/01, 59/01, 50/02), oziroma po
Zakonu o zadrugah (Ur. l. RS, št. 13/92,
13/93, 22/94, 35/96, 31/00) in:

– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,

– ne pridobivajo državne pomoči za po-
djetja v težavah in

– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99,
50/02).

3. Gospodarska družba, zadruga oziro-
ma zadružna zveza ali samostojni podjetnik
mora realizirati investicijo in odpreti nova
delovna mesta na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin.

4. Na razpis se lahko prijavijo tudi tuje
gospodarske družbe, vendar pa je prejem-
nik sredstev gospodarska družba, registri-
rana v Sloveniji.

5. Za dodelitev spodbud lahko kandidi-
rajo upravičenci s projekti, ki bodo odprli
najmanj 3 nova delovna mesta v obdobju
treh let po zaključku investicije in katerih
celotna investicijska vrednost presega
20 mio SIT. Za dodelitev spodbud lahko
upravičenci kandidirajo tudi za ustanavlja-
nje ali širitev razvojno raziskovalnih oddel-
kov, pri katerih celotna investicijska vre-
dnost presega 5 mio SIT in v okviru katerih
bodo v obdobju treh let po zaključku inve-
sticije odprti najmanj 2 novi delovni mesti.
Za nova delovna mesta se štejejo nove za-
poslitve v roku 3 let po zaključku investicije.
Povečanje števila delovnih mest se ugotav-
lja kot neto povečanje v primerjavi s povpre-
čjem zadnjega leta.

6. Na razpis lahko upravičenci kandidi-
rajo tudi s posamezno (eno ali več) fazo

investicije (faza priprave ustreznih študij in
projektov, faza nakupa, komunalnega in in-
frastrukturnega opremljanja zemljišča, faza
gradnje/nakupa objektov, faza nakupa stro-
jev in opreme ter nematerialnih investicij (pa-
tenti, licence,..)), vendar pa mora skupna
višina celotne investicije izpolnjevati v zgor-
njih dveh odstavkih opredeljene kriterije.

7. Nova delovna mesta morajo biti odpr-
ta v 3 letih po zaključku investicije ob upoš-
tevanju kriterija novih delovnih mest, ki se
ugotavlja na osnovi dodatnih delovnih mest
v primerjavi s celoletnim povprečjem zapo-
slenih v podjetju. Nova delovna mesta mo-
rajo biti odprta na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin.

8. Investicijski projekti in novo odprta
delovna mesta morajo ostati na območju
občin Bovec, Kobarid in Tolmin vsaj 5 let
po zaključku investicije.

9. Na razpis ne morejo kandidirati upra-
vičenci, katerim so na osnovi javnega razpi-
sa za spodbujanje začetnih investicij na ob-
močju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v
letu 2002 že bila odobrena nepovratna
sredstva za sofinanciranje v letu 2002 pri-
javljenega investicijskega projekta.

Na razpis ne morejo kandidirati upravi-
čenci, ki istočasno kandidirajo na javni raz-
pis za spodbujanje začetnih investicij v mi-
kro podjetjih na območju občin Bovec, Ko-
barid in Tolmin v letu 2003.

10. Upravičeni stroški, za katere je mo-
goče pridobiti subvencijo oziroma pomoč,
so:

Priprava investicijskih študij in projektov
začetnih investicij – do 55% izkazanih stro-
škov;

Nakup, komunalno in infrastrukturno
opremljanje zemljišča – do 55% izkazanih
stroškov;

Gradnja/nakup objektov – do 55% izka-
zanih stroškov;

Nakup strojev in opreme ter nematerial-
nih investicij (patenti, licence,..) – do 55%
izkazanih stroškov (samo za nove stroje in
opremo).

11. Maksimalna višina sofinanciranja in-
vesticije kot celote (vseh faz oziroma upra-
vičenih stroškov skupaj) je poleg kriterija
doseženega števila točk, opredeljena tudi s
kriterijem novo odprtih delovnih mest, tako
da se lahko za odprto delovno mesto do
vključno VI. stopnje zahtevnosti investicija
sofinancira v maksimalni višini 2 mio SIT, za
odprto delovno mesto VII. in višje stopnje
zahtevnosti pa v maksimalni višini 4 mio SIT.
Ta zgornja omejitev višine sofinanciranja se
bo spremljala tudi pri morebitni prijavi posa-
meznih faz investicije na podobne razpise v
prihodnjih letih.

12. Nepovratna sredstva se bodo dode-
ljevala v kombinaciji s posojilnimi sredstvi,
na način, da bodo 77% maksimalne višine
sofinanciranja investicijskega projekta pred-
stavljala nepovratna sredstva, 23% pa po-
sojilna sredstva. Minimalna vrednost odo-
brenega posojila je 1,000.000 SIT.

13. Upravičenci morajo prispevati lastna
finančna sredstva najmanj v višini 25% vred-
nosti investicije, ki ne smejo vsebovati dr-
žavne pomoči.

14. Cilj javnega razpisa je znižanje vsto-
pnih stroškov investitorjem, katerih naložba
bo imela ugodne učinke na (i) novo zapo-

slovanje, (ii) tehnološko razvojne programe,
(iii) spodbujanje razvoja v Posočju.

III. Splošni in finančni pogoji
1. Upravičenec mora do predpisanega

roka za oddajo vlog v javnem razpisu pre-
dložiti pravilno izpolnjen obrazec vrste BP,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Obrazcu morajo biti predložene zahteve in
dokazila, ki jih zahtevata ARR in Javni sklad
od upravičenca ter so navedene v poglavju
IV. tega razpisa.

2. Obdobje, za katerega so namenjena
razpisna sredstva je proračunsko leto 2003.
ARR in Javni sklad bosta sofinancirala le
upravičene stroške, nastale v letu 2003.

3. ARR in Javni sklad bosta posamezne-
mu podjetju v enem proračunskem letu so-
financirala največ en projekt in sicer v mak-
simalni višini do 55% upravičenih stroškov
prijavljenega investicijskega projekta, oziro-
ma v višini, ki jo določa kriterij novo odprtih
delovnih mest.

4. V primeru pozitivnega sklepa o izbo-
ru, bo podjetje z ARR in Javnim skladom
oziroma pooblaščeno banko podpisalo po-
godbi (vzorca pogodb sta sestavni del raz-
pisne dokumentacije). V pogodbah bo do-
ločen način financiranja, ostali pogoji in
obrazec zahtevka za sofinanciranje. Pogod-
bi bosta pričeli veljati, ko ju bosta podpisali
obe pogodbeni stranki.

5. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni po-
ziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z ARR
za nepovratna sredstva in poziv, da pristopi-
jo k podpisu pogodbe z Javnim skladom za
posojilna sredstva. Če se v roku osmih dni
ne bodo odzvali na poziv, se šteje, kot da
so odstopili od zahteve za pridobitev nepo-
vratnih in posojilnih sredstev. Rok za pod-
pis pogodbe o odobritvi posojilnih sredstev
je 2,5 meseca od prejema sklepa o odobri-
tvi sredstev. Kolikor upravičenec ne bo v
roku 2,5 meseca od prejema sklepa o odo-
britvi posojila dostavil ustrezne dokumenta-
cije za zavarovanje posojila in v roku 2,5
meseca od podpisa pogodbe dokumenta-
cije za črpanje sredstev se bo smatralo, da
je upravičenec enostransko odstopil od za-
hteve za sofinanciranje investicije in odo-
brenih posojilnih ter dodeljenih nepovratnih
sredstev.

6. V primeru, da prejemnik odstopi od
svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora
pisno obvestiti ARR in Javni sklad.

7. S pogodbo ARR in Javni sklad s pre-
jemnikom podrobneje opredelita način in
obliko poročanja prejemnika o poteku izva-
janja projekta, za katerega so bila dodelje-
na posojilna in nepovratna sredstva in po-
stopek nadzora nad porabo sredstev.

8. Posojilni pogoji: doba odplačevanja
posojila do 15 let (moratorij ni vključen),
obrestna mera TOM+2,0% in do dvoletni
moratorij na odplačevanje posojila, obresti
v času moratorija niso subvencionirane.

Doba odplačevanja posojila ne more biti
daljša od ekonomske dobe projekta.

9. Posojila ni mogoče najeti za refinanci-
ranje obstoječih kreditov pri poslovnih ban-
kah. Posojilo pa se lahko porabi za refun-
dacijo računov in situacij plačanih iz kratko-
ročnih kreditov, najetih in vloženih v investi-
cijo, ki je predmet vloge po tem razpisu,
vendar največ v višini 40%.

Črpanje posojila Javnega sklada je do-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 49-51 / 30. 5. 2003 / Stran 2965

kumentarno, z možnostjo refundacije raču-
nov za dela, izvršena v letu 2003 iz lastnih
virov, praviloma največ v višini 30% dodelje-
nega posojila. Če je predložena gradbena
situacija, mora biti za nadzorni organ, ki je
situacijo potrdil, priloženo tudi dokazilo o
njegovi strokovni usposobljenosti. Upravi-
čenec lahko v obliki gotovine porabi največ
20% dodeljenega posojila, a ne več kot
400.000 SIT.

10. Posojilo upravičenec praviloma za-
varuje z vpisom hipoteke na premoženje,
pri zavarovalnici ali z drugim, temu instru-
mentu enakovrednim jamstvom.

11. Stroški zavarovanja posojila, mani-
pulativni stroški sklepanja pogodbe in vo-
denja posojila bremenijo upravičenca.
Upravičenci, ki jim bodo sredstva odo-
brena, bodo sklepali pogodbo o odobritvi
posojila s pooblaščeno banko.

12. Osnova za izplačilo nepovratnih
sredstev bo s strani Agencije RS za regio-
nalni razvoj potrjen zahtevek za sofinanci-
ranje, ki ga bo pripravil prejemnik, njego-
va oblika pa bo predpisana z razpisno do-
kumentacijo. Prejemnik bo imel možnost
izstavljanja delnih zahtevkov. Zadnji rok
za izstavitev zahtevka (končnega) za pora-
bo nepovratnih sredstev proračunskega
leta 2003 pa je 30. 10. 2003.

13. Prejemnik mora ARR za zavarova-
nje izpolnitve pogodbenih obveznosti pre-
dložiti ustrezen instrument zavarovanja.

14. Prejemnik bo najkasneje do
30. 10. 2003 izstavil končni zahtevek za
dodelitev nepovratnih sredstev in predlo-
žil naslednjo dokumentacijo:

– zahtevek za sofinanciranje. Zahtevek
mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan;

– obvezno poročilo in oceno o poteku
investicijskega projekta v času do izstavi-
tve zahtevka. Poročilo o delu na projektu
mora vsebovati: opis projekta, realizirane
aktivnosti in dosežene rezultate ter opis
nadaljnjih aktivnosti v okviru prijavljenega
projekta (na podlagi rezultatov);

– finančni obračun projekta na stro-
škovniku (priloga pog. št. 2/1), skupaj z
računi in dokazili o plačilu (neto vrednost
brez DDV). V stroškovnik projekta mora
biti vpisan vsak posamezni strošek. Do-
kazila morajo biti priložena v zaporedju
vpisa v stroškovnik in označena na ban-
čnih izpiskih. Potrebno je dostaviti origi-
nalne račune in en izvod njihovih kopij.
Originali se po pregledu vrnejo prejemni-
ku. Upravičeni stroški (upošteva se neto
vrednost računa, znesek davčne osnove
brez DDV, naveden na računu) morajo biti
izkazani kot računi z dokazilom o plačilu
(SWIFT, bančni izpis prometa na transak-
cijskem računu iz katerega je jasno razvi-
dno na kateri račun se nanaša).

15. V primeru, da so v zaključnem fi-
nančnem obračunu projekta izkazani neto
stroški, ki so manjši od predvidene vred-
nosti investicije, se znesek sofinanciranja
s strani ARR (nepovratna sredstva) sora-
zmerno zmanjša, v skladu z odobrenim
odstotkom sofinanciranja.

16. Upravičenec mora zagotoviti razli-
ko med dodeljenimi sredstvi in dejansko
vrednostjo investicije.

IV. Vsebina vloge
1. Izpolnjena in podpisana izjava o stri-

njanju z razpisnimi pogoji (Razpisni obra-
zec št. 1);

2. Prijavni obrazec (Razpisni obrazec
BP št. 2);

3. Osnovni podatki o prijavitelju (Raz-
pisni obrazec št. 3);

4. Dokazila o registraciji vlagatelja: za
pravne osebe originalni izpisek iz sodne-
ga registra, ki ni starejši od 30 dni z vse-
mi listi ali priglasitvena listina z vsemi spre-
membami, potrjena s strani pristojne iz-
postave Davčne uprave RS, če upraviče-
nec opravlja dejavnost kot samostojni
podjetnik, ki ne sme biti starejši od 30
dni;

5. Bilance stanja in izkazi poslovnega
izida za zadnji dve leti (2001 in 2002)
potrjene s strani AJPES-a;

6. Potrdilo Zavoda za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije o številu zaposlenih v le-
tu 2002 iz katerega je razvidna izobrazbe-
na struktura do vključno VI. stopnje izo-
brazbe in od VII. in višje stopnje izobrazbe;

7. Potrdilo o plačanih davkih za prete-
klo leto, ki ga izda krajevno pristojna Dav-
čna uprava oziroma dokazilo Davčne
uprave o stanju obveznosti, ki ni starejše
od 30 dni;

8. Potrdilo pristojnega sodišča, da
upravičenec ni v postopku prisilne porav-
nave, likvidacije in stečajnem postopku,
ki ni starejše od 30 dni;

9. Obrazec BON 1 izdan s strani AJ-
PES-a;

10. Dispozicija projekta-investicijski
načrt (razpisni obrazec št. 4) v skladu z
Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijske-
ga značaja (Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98,
43/99, 79/99, 39/00);

11. Izpolnjena in podpisana vzorca po-
godb (razpisni obrazec št. 6a in 6b);

12. V primeru graditve gradbeno do-
voljenje ali drugo ustrezno upravno dovo-
ljenje (v skladu z Zakonom o graditvi ob-
jektov, Ur. l. RS, št. 110/02);

13. Overjena pogodba o nakupu ob-
jektov, izvajalska pogodba s predraču-
nom, pogodba o nakupu opreme oziroma
nepremičnine, računi za nabavo opreme.
Pri prijavi se lahko predloži predračune in
predpogodbe. Pri črpanju pa se mora pre-
dložiti račune in pogodbe;

14. Z.k. izpisek(e), ki ni starejši od 1 me-
seca dni in kopija overjene pogodbe o naje-
mu, če vlagatelj ni lastnik objekta in sogla-
sja lastnika-ov k predvideni investiciji;

15. V primeru nakupa zemljišč mora
upravičenec predložiti tudi z.k. izpisek
zemljišča, ki ga namerava kupiti;

16. Izjava o zadolžitvah pri drugih kre-
ditodajalcih (bank-ah) oziroma pod mate-
rialno in kazensko odgovornostjo doku-
mentirana izjava, da takih zadolžitev ni
(razpisni obrazec 5);

17. Potrdila drugih kreditodajalcev
(bank) o zadolžitvah;

18. Potrdilo o prometu na transakcij-
skem računu za dobo 1 leta pred objavo
javnega razpisa – obrazec banke »Letni
pregled prometa in obresti na t.r. raču-
nu«.

V. Merila za izbiro

Merila za vrednotenje ponudb:

Merilo Število točk

a) Reference investitorja 15
b) Število novih delovnih mest 20
c) Faznost in predvideni zaključek

investicije 17
d) Vpliv na okolje 6
e) Trajnostna naravnanost investicije 13
f) Prednostne dejavnosti na območju 10
g) Širši razvojni učinki projekta 16
h) Razvojni učinki projekta v občinah z

razvojnimi problemi 3
Skupaj 100

Merila bodo podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.

Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za do-
delitev razpisanih sredstev imajo investicij-
ski projekti, ki dobijo najvišjo oceno na pod-
lagi meril za ugotavljanje učinkov investici-
je, do porabe sredstev.

Investicijski projekti bodo po doseženih
točkah razdeljeni v tri skupine:

Število Obrazložitev
točk

0-50 Investicijski projekt ne dosega
mejnega števila točk in ni upravičen
do sofinanciranja.

51-65 Investicijski projekt presega mejno
število točk in je upravičen do
sofinanciranja, v kolikor razpisana
sredstva niso bila porabljena že pri
projektih, ki so dosegli več kot
65 točk. Pri sofinanciranju stroškov
investicijskega projekta se do
porabe sredstev zagotovi
sofinanciranje v višini 45%
upravičenih stroškov oziroma
1,5 mio SIT za odprto delovno
mesto do vključno VI. stopnje
izobrazbe ter 3,5 mio SIT za odprto
delovno mesto od VII. in višje
stopnje izobrazbe.

> 65 Investicijski projekt se ocenjuje kot
ustrezen. Sofinanciranje stroškov
investicijskega projekta je
upravičeno, pri čemer se do
porabe sredstev zagotovi
maksimalna stopnja sofinanciranja;
55% upravičenih stroškov oziroma
2 mio SIT za odprto delovno mesto
do vključno VI. stopnje izobrazbe
ter 4 mio SIT za odprto delovno
mesto od VII. in višje stopnje
izobrazbe.

VI. Način prijave in razpisni roki
1. Razpisno dokumentacijo v sloven-

skem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo
brez plačila na Posoškem razvojnem cen-
tru, Trg svobode 4, 5222 Kobarid vsak de-
lovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna doku-
mentacija se lahko posreduje tudi po elek-
tronski pošti, če podjetje na e-mail: info@po-
soski-rc.si posreduje prošnjo za dvig
razpisne dokumentacije. Razpisna doku-
mentacija je na voljo tudi na internet naslo-
vu www.sigov.si/arr in www.rdf-sklad.si.

2. Dodatne informacije so v času odpr-
tja razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12.
uro, kontaktne osebe:
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– Vinko Žagar na Agenciji RS za regional-
ni razvoj (tel. 01/478-37-43, e-mail: Vin-
ko.Zagar@gov.si),

– Irena Marn na Javnem skladu RS za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja (tel. 01/836-19-53),
e-mail: Irena.Marn@rdf-sklad.si in

– Žarko Mlekuž (tel. 041/759-753,
e-mail: zarko.mlekuz@guest.arnes.si), na
Posoškem razvojnem centru.

3. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

4. Rok za oddajo vloge: 30. 6. 2003 do
12. ure.

5. Popolna vloga (obrazec in priloge) v
dveh enakih izvodih, v skladu s prejetimi na-
vodili, mora biti dostavljena na naslov: Agen-
cija RS za regionalni razvoj, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, do vključno dne 30. 6. 2003
do 12. ure (velja prispetje po pošti ali oddaja
v tajništvo Agencije RS za regionalni razvoj,
Kotnikova 28, Ljubljana najkasneje do 30. 6.
2003 do 12. ure) v zaprti ovojnici z navedbo
»Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis za spod-
bujanje začetnih investicij v malih in srednjih
podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid
in Tolmin v letu 2003« in s polnim naslovom
pošiljatelja na zadnji strani.

6. Vloge morajo biti napisane v sloven-
skem jeziku, finančni zahtevek pa mora biti
prikazan v slovenskih tolarjih (SIT).

VII. Obravnava vlog
1. Datum odpiranja: 3. 7. 2003. Odpira-

nje ni javno.
2. Strokovna komisija bo v roku osmih

dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vla-
gatelje, 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 določenem roku,
bo strokovna komisija zavrgla.

3. Izločene bodo vloge, ki ne bodo vro-
čene pravočasno. Vloga je popolna, če pre-
dlagatelj do predpisanega roka za oddajo
vlog v javnem razpisu, predloži pravilno za-
pečatene dokumente v skladu z točko IV.
javnega razpisa.

4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Vloga je neutemeljena zlasti, če:

– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena spodbujanju začetnih investicij in
odpiranju novih delovnih mest, ki so poveza-
na z investicijami;

– je vlagatelj predhodno že prejel 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 ni-
so podatki verodostojni in/ali resnični;

– vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javnega
razpisa za spodbujanje začetnih investicij v
malih in srednjih podjetjih na območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2003;

– vloga upravičenca ne doseže najmanj
51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih
sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več kot
je razpoložljivih sredstev;

– ne doseže najnižje višine točk za odo-
britev vlog glede na razpoložljiva sredstva.

5. Komisija za obravnavo vlog in pripravo
predloga za odločanje bo imenovana s strani
Uprave javnega sklada in direktorja ARR. Ko-
misijo sestavljajo trije predstavniki ARR, dva

predstavnika Javnega sklada in predstavnik
Posoškega razvojnega centra. O odpiranju
vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila
zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vse-
buje prijava so uradna tajnost.

6. Na podlagi predloga strokovne komisi-
je, bodo vlagatelji, s strani odgovornih oseb
ARR in Javnega sklada, obveščeni s skle-
pom dodelitvi sredstev v roku 45 dni od od-
piranja vlog.

7. Zoper sklep je dopustna pritožba v ro-
ku 8 dni od dneva vročitve sklepa vlagatelju.
Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na
ARR s pripisom na ovojnici: “Pritožba na
sklep – Javni razpis za spodbujanje začetnih
investicij v malih in srednjih podjetjih na ob-
močju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu
2003“. O pritožbi odloča Služba Vlade Re-
publike Slovenije za strukturno politiko in re-
gionalni razvoj.

8. Po dokončanju aktivnosti mora podje-
tje podati zaključno poročilo projekta najka-
sneje v treh mesecih in ga posredovati na
ARR in Javni sklad. V svojih rednih letnih
poročilih o izvajanju projekta mora prejemnik
natančno poročati o stimulativnih učinkih, ki
jih ima dodeljena subvencija.

9. Prejemnik mora ARR in Javnemu skla-
du omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih
sredstev. Nadzor se izvaja v skladu s predpisi
o namenskosti porabe proračunskih sredstev.

10. V primeru da pri izvajanju projekta, za
katerega so dodeljena nepovratna sredstva,
pride do sprememb, je prejemnik dolžan v
roku 15 dni o tej spremembi obvestiti ARR in
Javni sklad, sicer se šteje, da se sredstva
uporabljajo nenamensko. Če bosta ARR ali
Javni sklad ugotovila, da sredstva niso bila
uporabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena ali da so bila sredstva odobrena
na podlagi neresničnih podatkov, imata pra-
vico takoj zahtevati od upravičenca vračilo
sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec

bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi za-
konitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila do dneva vračila.

Agencija RS za regionalni razvoj
Javni sklad RS za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega

podeželja

Št. 50-76/2003 Ob-94859
Na podlagi Uredbe o izvajanju sporazu-

ma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo
in Republiko Makedonijo v delu, ki se nana-
ša na industrijske izdelke ter začasni uporabi
dodatnega protokola št. 2 k sporazumu o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Makedonijo (Uradni list RS,
št. 116/02, 21/03 in 31/03) in na podlagi
6. člena Uredbe o načinu delitve količin bla-
ga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS,
št. 115/02, 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 sporazuma o prosti

trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Makedonijo (Uradni list RS,

št. 116/02, 21/3 in 31/03)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano, (v nadaljnjem besedilu: mini-
strstvo), objavlja v skladu s prilogo 3 uredbe
o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Makedoni-
jo v delu, ki se nanaša na industrijske izdelke
ter začasni uporabi dodatnega protokola št. 2
k sporazumu o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Makedonijo (Uradni
list RS, št. 116/02, 21/03 in 31/03) na-
slednje količine blaga, ki se razdelijo po me-
todi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru
carinskih kvot.

Tarifna oznaka Poimenovanje Količina(1) Obdobje (rok) 
(t) uvoza

0204 Meso, ovčje ali kozje, sveže,
ohlajeno ali zamrznjeno

0204 10 00 – Trupi in polovice, jagnječji,
sveži ali ohlajeni 50 31. 12. 2003

0406 Sir in skuta
0406 90 – Sir, drug:

– – drugi:
– – – drugo:

0406 90 50 – – – – siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v
čebričkih s slanico ali v mehovih iz
ovčje ali kozje kože

iz 0406 90 50 10 – – – – – siri iz ovčjega mleka s slanico 50 31. 12. 2003
– – – – – drugo:

0406 90 99 – – – – drugo
iz 0406 90 99 20 – – – – – – siri iz kravjega mleka s slanico 50 31. 12. 2003
0409 00 00 Med, naravni 50 31. 12. 2003
0702 00 00 Paradižnik, svež ali ohlajen

– od 1. junija do 30. septembra 2.500 od 1. 6.
 do 30.9. 2003

0703 Čebula, šalotka, česen, por in druge
užitne čebulnice, sveža ali ohlajena

0703 10 – Čebula in šalotka 100 do 15. 8. 2003
0704 Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in

podobne užitne kapusnice, sveže ali ohlajene
0704 90 – Druge 1.000 do 15. 8. 2003
0707 00 Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene
0707 00 05 – Kumare 600 31. 12. 2003

(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.
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Ponudniki vložijo ponudbe za nakup
pravice do uvoza blaga v okviru posamez-
ne carinske kvote v roku 15 dni po objavi
tega razpisa. Ponudbe se vlagajo pri Agen-
ciji Republike Slovenije za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agenci-
ja). Ponudbe za nakup pravice do uvoza
blaga se vlagajo na obrazcu, ki ustreza
vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu delitve
količin blaga v okviru carinskih kvot (Ura-
dni list RS, št. 115/02, 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,
11/03). Vsaka ponudba je zavezujoča. Po
preteku roka za vložitev ponudbe, te ni mo-
goče niti spremeniti niti umakniti.

Agencija pošlje ponudniku obvestilo o
dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od
končane izbire. Ponudnik je dolžan v roku
30 dni od izdaje obvestila o dodeljeni koli-
čini blaga vplačati izdraženo ceno in pre-
dložiti agenciji potrdilo o vplačilu zneska
za izdraženo količino. Cena za izdraženo
količino ustreza ceni v ponudbi. Znesek je
potrebno vplačati na transakcijski račun
»Izvrševanje proračuna Republike Sloveni-
je« številka »01100-6300109972«. Po pla-
čilu celotnega zneska za izdraženo količi-
no izda agencija ponudniku potrdilo o do-
deljeni količini blaga. Uvoz dodeljene koli-
čine blaga je možen le na podlagi potrdila
agencije o dodeljeni količini blaga, ki ga
ponudnik predloži carinskemu organu sku-
paj z deklaracijo za vnos blaga v carinski
postopek.

Ponudba za dodelitev določene količi-
ne blaga v okviru posamezne carinske kvo-
te mora biti kolkovana z upravnimi kolki v
višini 1.700 SIT.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 316-30/2003 Ob-94991

Na podlagi IX. poglavja Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 66/01), Pro-
jektnega dokumenta
SVN/99/G31/A/1G/99 projekta GEF,
Zakona o izvrševanju proračuna Republi-
ke Slovenije za leto 2003 in 2004 (Ura-
dni list RS, št. 118/02), 12. poglavja Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 47/03), Pravilnika o dodeljevanju sred-
stev za spodbujanje učinkovite rabe ener-
gije in izrabe obnovljivih virov energije
(Uradni list RS, št. 49/03), Uredbe o na-
menih in pogojih za dodeljevanje držav-
nih pomoči ter določitvi pristojnih ministr-
stev za upravljanje posameznih shem dr-
žavnih pomoči (Uradni list RS, št. 38/03),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99), na podlagi Spremembe pro-
računa Republike Slovenije za leto 2003
(Uradni list RS, št. 118/02) in Proračuna
Republike Slovenije za leto 2004 (Uradni
list RS, št. 118/02) objavljamo

javni razpis
za sofinanciranje študij izvedljivosti za

projekte daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso

1. Ime oziroma naziv in sedež neposre-
dnega uporabnika: Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Agencija Republike Slo-
venije za učinkovito rabo energije, Dimiče-
va 12, Ljubljana, tel. 01/300-69-90, tele-
faks 01/300-69-91.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje študij izvedljivosti za projekte
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso
(DOLB). Za pridobitev sofinanciranja lahko
kandidirajo lokalne skupnosti, ki razmišljajo
o naložbi v projekt DOLB in nameravajo zanj
v letih 2003–2004 izdelati študijo izvedlji-
vosti. Možna višina sofinanciranja, ki je po-
drobneje podana v razpisni dokumentaciji,
znaša v odvisnosti od števila priključkov na
sistem DOLB od 500.000 SIT do največ
2,000.000 SIT. V okviru razpoložljivih sred-
stev tega razpisa se s subvencijo pokrije
prosilcu največ do 90% zneska, navedene-
ga v pogodbi med njim in izvajalcem študi-
je, ki ga prosilec izbere na podlagi javnega
razpisa. Natančnejša merila in pogoji za
odobritev sofinanciranja so podani v razpi-
sni dokumentaciji.

3. Okvirna višina sredstev: na proračun-
ski postavki 8106, konto 4130 Tekoči tran-
sferi drugim ravnem države, je za sofinanci-
ranje predmeta razpisa predviden skupni
znesek v višini 40,000.000 SIT.

4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
v obdobju 2003-2004.

5. Rok, v katerem lahko prosilci predlo-
žijo vloge in način predložitve vlog: razpis je
odprt do porabe sredstev oziroma najka-
sneje do 1. 9. 2004. Za vsakokratno odpi-
ranje vlog bodo upoštevane vloge, ki bodo
oddane najkasneje en delovni dan pred od-
piranjem do 15. ure v tajništvu na naslovu
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Agencija Republike Slovenije za učinkovito
rabo energije, Dimičeva 12, 1000 Ljublja-
na. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z naslovom prosilca, napisom
“Vloga – Ne odpiraj!” in številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS ter z na-
vedbo predmeta razpisa. Neustrezno do-
stavljenih vlog komisija ne bo obravnavala.

6. Naslov, prostor, datum in ura odpira-
nja vlog: prvo odpiranje vlog bo v petek,
20. 6. 2003, nato pa vsak drugi delovni
petek v mesecu do porabe razpisanih sred-
stev, na naslovu: Ministrstvo za okolje, pro-
stor in energijo, Agencija RS za učinkovito
rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana, ob
15. uri v sejni sobi Agencije. Odpiranja vlog
ne bodo javna. Podatek o višini preostalih
sredstev za naslednja odpiranja bo 10 dni
po vsakokratnem odpiranju dosegljiv po
tel. 01/300-69-81 oziroma 01/300-69-82.

7. Prosilci bodo po vsakem odpiranju
vlog obveščeni o izidu javnega razpisa naj-
pozneje v 45 dneh od dneva odpiranja.

8. Prosilci lahko naročijo razpisno doku-
mentacijo s pisnim zahtevkom na naslov:
Agencija Republike Slovenije za učinkovito
rabo energije, Dimičeva 12, 1000 Ljublja-
na. Z navedbo svojega polnega naslova jo
lahko naročijo tudi na naslovu damir.stani-
cic@gov.si in lojze.subic@gov.si. V tem pri-

meru jim bo dokumentacija posredovana po
elektronski pošti. Razpisna dokumentacija
bo dosegljiva tudi na spletnih straneh
www.gov.si/mop in www.gov.si/aure.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Agencija RS za učinkovito rabo
energije

Št. 189/03 Ob-95092
Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Ura-

dni list RS, št. 87/01 in 96/02), Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ura-
dni list RS, št. 96/02) ter v skladu s Pravilni-
kom o izvedbi javnega poziva in javnega razpi-
sa (Uradni list RS, št. 6/03), Pravilnikom o
strokovnih komisijah (Uradni list RS,
št. 109/02), ter Dogovorom o sodelovanju
pri projektu e-knjižnice v letih 2002–2006
med Ministrstvom za informacijsko družbo in
Ministrstvom za kulturo z dne 7. 3. 2003, Mi-
nistrstvo za informacijsko družbo in Ministrstvo
za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvi) na pod-
lagi sklepa št. 403-1405/2003-1 objavljata

javni razpis
za izbor projektov nakupa

informacijske in komunikacijske
opreme za potrebe splošnih knjižnic, ki
jih bo v letu 2003 financirala Republika

Slovenija iz proračuna, namenjenega
za kulturo in informacijsko družbo

(projektni razpis 7, oznaka PR7-03)
Naziv in sedež naročnikov: Ministrstvo

za kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana, Mini-
strstvo za informacijsko družbo, Tržaška 21,
Ljubljana

1. Predmet razpisa in razpisno področje
Predmet razpisa je financiranje projek-

tov nakupa računalniške in komunikacijske
opreme (dalje: IKT). Razpisno področje je
knjižnična dejavnost splošnih knjižnic.

2. Pomen izrazov
Splošne knjižnice so knjižnice, ki izvaja-

jo knjižnično dejavnost kot javno službo v
skladu s 16. členom Zakona o knjižničar-
stvu in so lahko samostojne pravne osebe
ali organizacijske enote v okviru samostoj-
nih pravnih oseb (v nadaljevanju: knjižnice).

Razpisno področje je tisto delovno po-
dročje predlagatelja, ki večinsko opredelju-
je predlagateljevo dejavnost.

Predlagatelj projekta je knjižnica in v nje-
nem imenu direktor knjižnice kot odgovorni
nosilec nakupa IKT, ki poslovno in program-
sko predstavlja in zastopa pravno osebo.
Predlagatelj nakupa IKT, ki je potrebna za
zagotavljanje delovanja vzajemnega katalo-
ga in servisov COBISS za potrebe splošnih
knjižnic, je lahko tudi knjižnični informacij-
ski servis, ki ga zastopa direktor.

Upravičena oseba je splošna knjižnica,
drugi javni zavod, v okviru katerega deluje
splošna knjižnica, in knjižnični informacijski
servis. Ti so upravičeni do prijave na razpis
za nakup IKT v splošnih knjižnicah in do
vseh razpisnih postopkov.

Projekt je vsebinska celota, ki je dosto-
pna javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca.

E-knjižnica je javno dostopna točka, or-
ganizirana v okviru knjižnice, ki nudi javni in
brezplačni dostop do IKT opreme, vključno
z dostopom do interneta, vsem uporabni-
kom ne glede na članstvo v knjižnici.
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Zaprošeni znesek financiranja projekta
nakupa IKT je znesek, za katerega predla-
gatelj zaprosi v okviru dovoljenega limita in
predvidenih stroškov projekta.

Finančna uravnoteženost projekta pome-
ni, da se skupne vrednosti predvidenih od-
hodkov in prihodkov celotnega projekta na-
kupa IKT, prikazane v finančni zgradbi, uje-
majo (odhodki = prihodki).

3. Razpisno področje: knjižnična dejav-
nost

Razpisno področje obsega naslednje
možne projekte:

a) nakup IKT za uvedbo ali posodobitev
avtomatizirane izposoje gradiva,

b) nakup IKT za uvedbo knjigomata,
c) nakup IKT za uvedbo e-knjižnice,
d) nakup IKT za delovanje sistema CO-

BISS za potrebe splošnih knjižnic.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na raz-

pisu
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predla-

gatelji projektov (upravičene osebe), ki iz-
polnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirane za opravljanje dejavno-
sti na področju knjižnične dejavnosti v Slo-
veniji (obvezno dokazilo: kopija izpiska iz
registra, iz katere je razvidno, da je predla-
gatelj registriran za opravljanje dejavnosti –
izpisek ne sme biti starejši od šestih mese-
cev; razen, če je prijavitelj posredoval kopi-
jo izpiska iz registra že v okviru drugega
razpisa ministrstva za leto 2003);

– zagotavljajo dostopnost projektov jav-
nosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja, da bo v primeru izbora omo-
gočil javno dostopnost);

– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2002, izpolnili vse
svoje obveznosti do ministrstva (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja o
izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do mi-
nistrstva v letu 2002);

– predlagajo projekte, pri katerih:
– pod točkama a) in b) zaprošeni zne-

sek financiranja ne presega 70% vseh pred-
videnih stroškov,

– pod točko c) zaprošeni znesek fi-
nanciranja ne presega 7,5 mio SIT, pri če-
mer sredstva za ureditev prostora ne prese-
gajo 800.000 SIT;

(obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja o nepreseganju finančnega
deleža);

– niso že prejeli sredstev Ministrstva za
kulturo in Ministrstva za informacijsko druž-
bo za isti projekt (obvezno dokazilo: origi-
nalna izjava o tem, da predlagatelj še ni
prejel sredstev Ministrstva za kulturo in Mi-
nistrstva za informacijsko družbo za isti na-
men);

– v primeru prijave projekta pod točko
c), zagotavljajo javen in brezplačen dostop
do IKT opreme (obvezno dokazilo: izjava
predlagatelja o zagotovitvi javnega in brez-
plačnega dostopa do IKT opreme);

– v primeru prijave projekta pod točko
c), zagotovijo, da bodo omogočili dostop
do IKT opreme vsaj 5 dni v tednu vsaj 6 ur
dnevno (obvezno dokazilo: izjava o zagoto-
vitvi dostopa do IKT opreme vsaj 5 dni v
tednu vsaj 6 ur dnevno);

– v primeru prijave projekta pod točko
c), zagotovijo financiranje povezave do sve-
tovnega spleta (obvezno dokazilo: izjava o

zagotovitvi financiranja povezave do svetov-
nega spleta);

– v primeru prijave projekta pod točko
c), izjavijo, da bo nabavljena IKT oprema v
skladu s specifikacijo določeno v razpisni
dokumentaciji, razen v točkah, ki jih pose-
bej obrazložijo v usreznih prijavnih obrazcih
in jih odobri MID (obvezno dokazilo: izjava
da bo nabavljena IKT oprema skladna s spe-
cifikacijo v razpisni dokumentaciji);

– zagotovijo, da bodo izvedli nakup IKT
opreme in storitev ureditve prostora po po-
stopku, določenem v Zakonu o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00 in
30/01) (obvezno dokazilo: izjava o zagoto-
vitvi, da bo IKT oprema in storitev ureditve
prostora nabavljena po postopku določe-
nem v Zakonu o javnih naročilih).

4.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija

za odpiranje vlog, ki jo imenuje ministrica
za področje, ki je predmet razpisa.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev
in nepopolnih vlog.

Strokovna komisija za knjižnično dejav-
nost bo vloge predlagateljev obravnavala
na podlagi splošnih in prednostnih razpi-
snih kriterijev, razen vloge knjižničnega in-
formacijskega servisa za projekt pod toč-
ko d), katero bo obravnavala na podlagi
splošnih kriterijev, in sicer prve, druge, in
četrte alinee (končna ocena bo določena
tako, da bo dobljeno število točk pomno-
ženo z dva).

5. Splošni razpisni kriteriji
Predvidena kakovost in izvedljivost pre-

dlaganega projekta:
– tehtnost vsebinske obrazložitve in ute-

meljitve projekta oziroma idejnega načrta
glede na obstoječo opremljenost knjižnice
na področju prijavljenega projekta,

– stopnja ustreznosti predlagane opre-
me glede na utemeljitev in/ali predvideno
konfiguracijo IKT opreme;

– stopnja predlagane finančne soudele-
ženosti predlagatelja z lastnimi sredstvi in/ali
sredstvi sponzorjev;

– stopnja uravnoteženosti projekta med
vsebino in predvidenimi stroški.

6. Prednostni razpisni kriteriji
Prednostno bodo obravnavani predla-

gatelji, ki bodo izpolnjevali naslednje krite-
rije:

6.1 Za vloge po točko a): nakup IKT za
uvedbo ali posodobitev avtomatizirane izpo-
soje gradiva:

– avtomatizacija izposoje v krajevni knjiž-
nici, ki doslej ni bila avtomatizirana,

– delež sofinanciranja s strani občin.
6.2 Za vloge po točko b): nakup IKT za

uvedbo knjigomata:
– že avtomatizirana izposoja v vseh kra-

jevnih knjižnicah,
– delež sofinanciranja s strani občin.
6.3 Za vloge po točko c): nakup IKT za

uvedbo e-knjižnice:
– ustreznost prostora za postavitev IKT

opreme,
– dostopnost do tehnologij in znanja in-

formacijske družbe,
– učinkovita izraba IKT opreme,
– trenutna stopnja informatiziranosti z

IKT tehnologijo.
7. Uporaba kriterijev

Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v po-
stopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje.

Povzetek načina ocenjevanja: razpisni
kriteriji so ovrednoteni s točkami in na
ocenjevalnih listih dostopni v razpisni do-
kumentaciji. Na razpisu bodo izbrani tisti
projekti, ki jih bo ministrstvo na predlog
strokovne komisije uvrstilo na seznam
odobrenih projektov. Najvišje število pre-
jetih točk po splošnih kriterijih za posa-
mezni projekt je 40 točk. Najvišje število
prejetih točk po posebnih kriterijih za po-
samezni projekt je 20 točk. Izjema so pro-
jekti pod točko d) nakup IKT za delovanje
sistema COBISS za potrebe splošnih
knjižnic, kjer bo končna ocena določena
tako, da bo dobljeno število točk po sploš-
nih kriterijih pomnoženo z dva. Uvrstitev v
izbor pomeni seštevek 21 točk na posa-
meznem projektu po splošnih kriterijih. Vi-
šina odobrenih sredstev bo odvisna od
dosežene skupne ocene projekta in števi-
la odobrenih projektov v okviru razpolo-
žljivih sredstev.

Skupna ocena projektov bo opisna po
naslednji opisni vrednostni lestvici: zelo ka-
kovostno (51-60), kakovostno (41-50),
ustrezno (32-40), zadovoljivo (22-30), ne-
zadovoljivo (do 21).

8. Okvirna vrednost razpoložljivih sred-
stev

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektne-
ga razpisa (PR7-03), znaša 90,000.000 SIT

a) nakup IKT za uvedbo ali posodobitev
avtomatizirane izposoje gradiva okvirno
30,000.000 SIT za največ 61 izbranih pre-
dlagateljev,

b) nakup IKT za uvedbo knjigomata
okvirno 10,000.000 SIT, za predvidoma
3-5 izbranih predlagateljev,

c) nakup IKT za uvedbo e-knjižnice okvir-
no 30,000.000 SIT za predvidoma 4-8 iz-
branih predlagateljev,

d) nakup IKT za delovanje sistema
COBISS za potrebe splošnih knjižnic okvirno
20,000.000 SIT za predvidoma 1 izbranega
predlagatelja.

9. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev

Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2003
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Za-
kon o izvrševanju proračuna RS za leto
2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02).

10. Razpisni rok
Razpis se začne 30. 5. 2003 in zaključi

30. 6. 2003.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce po vrstah projektov;
– prilogo »izjave predlagatelja o izpolnje-

vanju splošnih pogojev«;
– specifikacijo opreme za e-knjižnico;
– specifikacijo opreme za knjigomat;
– ocenjevalne liste.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis pri-

ložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce,
– potrdilo o registraciji (razen, če je po-

sredoval kopijo izpiska iz registra že v okvi-
ru drugega razpisa ministrstva za leto
2003),
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– podpisane in ožigosane izjave predla-
gatelja o izpolnjevanju pogojev,

– obvezne priloge glede na vrsto prijav-
ljenega projekta.

Razpisno dokumentacijo lahko predla-
gatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
Ministrstva za kulturo med uradnimi urami
(vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure
ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do
16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko nati-
snejo tudi s spletne strani ministrstev
http://www.gov.si/mk, http://mid.gov.si/,
na spletni strani Ministrstva za kulturo naj-
dejo tudi vse ostale podatke, povezane z
izvedbo javnega razpisa (zakonski in podza-
konski akti, imena članov strokovnih komisij
ipd.).

Ministrstvo za kulturo je dolžno na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresi-
ranim predlagateljem razpisno dokumenta-
cijo tudi poslati.

12. Oddaja in dostava predlogov
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na razpi-

snem obrazcu za ustrezno vrsto projekta in
mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavi več projektov, mora vsak
projekt poslati v ločeni kuverti in za vsak
projekt priložiti popolno razpisno dokumen-
tacijo.

Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5, 1000
Ljubljana, do 30. 6. 2003 oziroma najka-
sneje ta dan oddana na pošti kot priporoče-
na pošiljka v zapečatenI kuverti z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na
projektni razpis 2003 z obvezno navedbo
razpisnega področja (knjižnična dejavnost)
z oznako PR7-03. Na hrbtni strani kuverte
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov
(sedež).

12.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključ-
no 30. 6. 2003 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.

12.3. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva bese-
dilo razpisa in razpisne dokumentacije.

12.4 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v
celoti je možno le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se
dopolnitev nanaša.

Oddaja vloge pomeni, da se predlaga-
telj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

13. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz na-

daljnjega postopka izločilo vse vloge pre-
dlagateljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolni-

tve vlog;
– nepopolne vloge.
Pristojna uslužbenca za dajanje informa-

cij in pojasnil:
– Jelka.Gazvoda@gov.si, Ministrstvo za

kulturo,
– Samo.Zorc@gov.si, Ministrstvo za in-

formacijsko družbo.
14. Uradne ure in vpogled v razpisno

dokumentacijo
Uradne ure ministrstev so vsak ponede-

ljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure, po
telefonu in elektronskih medijih ministrstev

pa vsak ponedeljek, sredo in petek od 9.
do 11. ure.

Zainteresiranim osebam je omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo v vloži-
šču Ministrstva za kulturo (Cankarjeva 5,
1000 Ljubljana), kot je navedeno pod
11. točko.

15. Odpiranje vlog in obveščanje o izbo-
ru

Ministrstvo za kulturo bo predlagatelje
obvestilo o rezultatih strokovne presoje in
ocenjevanja vlog s strani strokovne komisije
najkasneje v enem mesecu po zaključku
odpiranja vlog, ki se bo pričelo 2. 7. 2003.

Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pra-
vilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa in največ do vrednosti, določenih s
tem razpisom.

Ministrstvo za kulturo

Ob-95114
Na podlagi določil 22. člena statuta (Ur.

l. RS, št. 87/01) in internega pravilnika o
sofinanciranju in donatorstvu objavlja Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije

javni razpis
za sofinanciranje in donatorstvo

programov ter projektov v letu 2003
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Sloveni-
je, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slove-
nija (v nadaljevanju Zavod).

II. Predmet javnega razpisa:
1. Sofinanciranje programov in projek-

tov za zagotavljanje kakovosti izvajanja ob-
veznega zdravstvenega zavarovanja, kjer
bodo imeli prednost:

– periodične in neperiodične strokovne
izdaje namenjene izobraževanju zdravnikov
in drugega zdravstvenega osebja oziroma
prenosu znanj za upravljanje kakovosti na
izbranem zdravstvenem oziorma medicin-
skem področju;

– informativno-promotivni in izdajateljski
programi ter projekti za boljše obveščanje
zavarovanih oseb o pravicah iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja in boljšo komu-
nikacijo med izvajalci zdravstvenih storitev
ter bolniki, vključno z omogočanjem pritožb.

Prednost pri ponudnikih bodo imele ne-
vladne organizacije in društva z ustreznimi
referencami na opisanem vsebinskem po-
dročju.

2. Sofinanciranje programov in projek-
tov za promocijo zdravja in preprečevanje
dejavnikov tveganja, kjer bodo imeli pre-
dnost:

– nacionalni programi in projekti za uve-
ljavljanje zdravega načina življenja, name-
njeni celotnemu prebivalstvu;

– programi in projekti za osveščanje in
vzgojo prebivalstva glede preprečevanja po-
sameznih dejavnikov tveganja za zdravje;

– programi in projekti promocije zdravja
na ravni skupnosti (konkretni projekti zdra-
vih mest, zdravih šol, zdravih vrtcev, idr.).

Prednost pri ponudnikih bodo imele ne-
vladne organizacije in društva z ustreznimi
referencami na opisanem vsebinskem po-
dročju.

3. Donatorstvo programov in projektov
za bolj kakovostno življenje z boleznijo, ki
jih izvajajo nevladne organizacije in društva.

III. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

IV. Rok izvedbe del: v letu 2003 oziro-
ma skladno z določili pogodb, ki jih bo Za-
vod sklenil z izbranimi ponudniki.

V. Pogoji in merila za izbiro najugodnej-
šega ponudnika: pogoji in merila so razvi-
dni iz Zavodovega pravilnika o sofinancira-
nju in donatorstvu, ki je sestavni del razpi-
sne dokumentacije. Vloge morajo izpolnje-
vati vse pogoje navedene v tem pravilniku.
Vloge morajo vsebovati tudi dokazilo o re-
gistraciji nevladne organizacije oziroma
društva. Nepopolnih vlog naročnik ne bo
upošteval in jih bo izločil iz postopka oce-
njevanja.

Vloge v zaprtih ovojnicah (kuvertah) in
jasno označene z napisom “Javni razpis za
sofinanciranje in donatorstvo programov in
projektov v letu 2003 – Ne odpiraj” morajo
biti predložene do ponedeljka 30. 6. 2003
do 9. ure na naslov: Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana. Tako označene zaprte vlo-
ge morajo prispeti na ta naslov (vložišče) v
navedenem roku ne glede na vrsto preno-
sa.

VI. Javno odpiranje ponudb: pravilno oz-
načene in v roku dostavljene ponudbe bo-
do javno odprte v sredo dne 2. 7. 2003 ob
11. uri na naslovu Miklošičeva 24, v raču-
nalniški učilnici v kleti – št. sobe 008.

VII. Obvestilo o izidu javnega razpisa: po-
nudniki bodo obveščeni o izbiri s pisnim
sklepom v roku 8 dni od dneva sprejema
sklepa o izbiri na Upravnem odboru Zavo-
da.

VIII. Ostale informacije: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti vsak delovni dan
od dneva te objave javnega razpisa od 8.
do 12. ure v sobi 104/I poslovne stavbe
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Sloveni-
je na Miklošičevi 24, Ljubljana. Prijavitelji
lahko razpisno dokumentacijo naročijo tudi
pisno na navedeni naslov, preko e-maila
(bojana.kusar@zzzs.si) ali na domači strani
Zavoda na internetu (http:www.zzzs.si/No-
vosti). Dodatne informacije o razpisu so na
voljo pri Bojani Kušar, ZZZS, Miklošičeva
24, Ljubljana, tel. 01/30-77-434, faks
01/23-12-182.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Ob-94845
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljublja-

na d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta

46, 1215 Medvode.
3. (a) Vrsta in količina: obnova hidra-

vlične instalacije na prelivnih poljih 1-5
ter na pripadajočih hidravličnih cilindrih.

(b) Kraj dobave/izvedbe: HE Vrhovo
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in možnosti predložitve ponud-
be za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
vse skupaj.

4. Datum dobave/izvedbe, če je predvi-
den: zaključek izvedbe v letu 2003.

5. (a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Branko Flak, univ. dipl. inž. str.,
tel. 01/47-49-137, 01/47-49-274, faks
01/47-49-272.



Stran 2970 / Št. 49-51 / 30. 5. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(b) Pogoji za prevzem razpisne doku-
mentacije: dvig je možen ob predhodni te-
lefonski najavi in le ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo, če je predvideno plačilo za raz-
pisno dokumentacijo: znesek 30.000 SIT (v
ceni je vključen 20% DDV) je potrebno plačati
na TRR št. 03106-1002519638 pri SKB d.d.
banki. Na virmanu mora biti navedeno “Obno-
va hidravlične instalacije na prelivnih poljih 1-5
ter na pripadajočih hidravličnih cilindrih”.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 20. 6. 2003 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Vložišče, Gorenjska cesta 46, 1215
Medvode.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 20. 6. 2003, Savske elektrarne Ljub-
ljana d.o.o., Sejna soba, Gorenjska cesta
46, 1215 Medvode, ob 12. uri.

8. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.

9. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih.

10. Merila za ocenitev ponudb:
– cena (največ 70 točk),
– tehnična usposobljenost (največ

20 točk),
– reference ponudnika (največ 10 točk).
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: na razpisu lahko sodelujejo samo
ustrezno usposobljeni registrirani izvajalci vi-
sokotlačnih hidravljičnih instalacij.

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

13. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 5. 2003.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Ob-94681
Regionalna razvojna agencija Koroška

d.o.o., Koroška cesta 47, 2370 Dravograd,
Garancijska shema za Koroško (v nadalje-
vanju: RRA Koroška) v sodelovanju z banko
Abanka d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 58,
1517 Ljubljana objavlja

razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za
dolgoročne kredite za projekte malega

in srednjega gospodarstva
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za do-

delitev dolgoročnih kreditov v skupni višini
45,000.000 SIT, za katere bo RRA Koroška
dodeljevala garancije v višini 50% skupne
vrednosti kreditov, kar znaša 22,500.000 SIT.

2. Pogoji za dodeljevanje sredstev:
2.1. Dolgoročni krediti:
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v

višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
8,000.000 SIT,

– obrestna mera za kredite znaša:
– končna obrestna mera: T+2,5%,

– doba vračanja kredita znaša do največ
5 let,

– moratorij za vračanje kredita znaša do
3 mesecev,

– prosilec mora imeti med viri financira-
nja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sred-
stev,

– prosilec zavaruje prejeti kredit banki z
garancijo RRA Koroška v višini 50%, pre-
ostalih 50% pa v skladu s pogoji bank,

– črpanje kredita je namensko, v skladu
s predloženo dokumentacijo; 20% zneska
odobrenega kredita lahko dobi prosilec na-
kazano v gotovini, brez dokazil, za financi-
ranje obratnih sredstev.

2.2 Garancije:
– prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati

z vlogo za kredit,
– garancija ne more presegati 50% kre-

dita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa,

– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Koroška z različnimi oblikami zavaro-
vanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti pro-
jekta,

– celoten postopek obveznosti zavaro-
vanja do banke in RRA Koroška izvede ban-
ka.

3. Nameni, za katere se dodeljujejo dol-
goročni krediti in garancije:

Krediti in garancije se dodeljujejo za na-
slednje namene:

– nakup opreme (stroji, orodja, pisarni-
ška oprema),

– nakup, gradnja ali adaptacija poslov-
nih prostorov,

– nakup, ureditev in opremljanje zemlji-
šča za gradnjo poslovnih prostorov,

– financiranje obratnih sredstev, v pove-
zavi z investicijo.

Posojila niso namenjena poplačilu oziro-
ma zamenjavi obstoječih posojil.

4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni

podjetniki, druge fizične osebe oziroma za-
sebniki in kmetje, ki opravljajo dejavnost in
so vpisane v ustrezen register in gospodar-
ske družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so člani Garancijske sheme RRA Ko-
roška, d.o.o, torej:

– so podpisali vlogo za včlanitev ter
plačali pristopnino,

– imajo sedež dejavnosti na območju
občin, ki so prispevale v garancijsko shemo
(Občine: Črna na Koroškem, Mežica, Pre-
valje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Mu-
ta, Podvelka, Slovenj Gradec),

– ustrezajo merilom za podjetnika ozi-
roma male ali srednje velike gospodarske
družbe po 51. in 72. členu Zakona o go-
spodarskih družbah oziroma so kmetje, ki
opravljajo osnovno dejavnost.

V skladu s ‘’Pravili delovanja RRA Koro-
ška ‘ in ‘’Pravicami ter obveznostmi članov
RRA Koroška ‘’ članstvo v shemi ne pred-
stavlja avtomatične obveznosti RRA Koro-
ška pri odobritvi garancije.

5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredi-
ta in garancije

Pri obravnavanju vlog bo upoštevano
predvsem:

– načelo ohranjanja realne vrednosti do-
deljenih sredstev,

– načelo donosnosti projekta in ocena
možnosti realizacije projekta,

– ocena bonitete preteklega poslovanja.
Prednost pri dodelitvi kredita in garanci-

je bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri

financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:

– razvojno naravnani,

– usmerjeni na nove in /ali tuje trge,
– ekološko naravnani,
– ustvarjali nova delovna mesta,
– inovativni in konkurenčni,
– predstavljali investicijo v dejavnost,

za razvoj katere je izrecno izražen lokalni
interes.

6. Stroški, povezani s kreditom oziroma
garancijo

Stroški izdaje dokumentacije in obdelave
vloge znašajo 2.000 SIT in jih je potrebno
poravnati v osmih dneh po prejemu računa s
strani RRA Koroška oziroma pred obravnavo
vloge na garancijskem odboru, v nasprot-
nem primeru vloga ne bo obravnavana.

Prosilec mora ob podpisu pogodbe o
izdaji garancije plačati 0,3% provizijo od
vrednosti kredita za izdano garancijo.

Banka zaračuna za vodenje kredita na-
domestilo v višini 0,3% od stanja kredita,
oziroma min. 20.000 SIT.

Ostali stroški povezani s kreditom oziro-
ma garancijo so eventualni stroški zavaro-
vanja v primeru zastave premičnin oziroma
nepremičnin.

7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije

Vsebina vloge za dodelitev kredita in ga-
rancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za do-
delitev kredita in garancije, ki ga lahko pro-
silci dobijo na naslednjih mestih:

– na sedežu občin, ki sodelujejo v ga-
rancijski shemi,

– na sedežu RRA Koroška, Koroška ce-
sta 47, Dravograd, sprejemna pisarna Go-
spodarske zbornice,

– na sedežu podjetja A.L.P. Peca, d.o.o.
Prežihova 17, Ravne na Koroškem,

– na sedežu Podjetniškega centra Slo-
venj Gradec d.o.o., Ronkova 4, Slovenj
Gradec.

Izpolnjene vloge z vso zahtevano doku-
mentacijo se lahko oddajo na vseh zgoraj
naštetih mestih.

Obravnavale se bodo le vloge oddane
na izvirnih obrazcih.

8. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od dneva objave

razpisa do 10. 12. 2003 oziroma do dneva
porabe sredstev.

9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih

pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obrav-

navali pristojni organi RRA Koroška in bank
enkrat mesečno. Vloge oddane do 10. v
mesecu in ustrezno dopolnjene v roku pet-
ih dni, bodo praviloma obravnavane in reše-
ne do 10. v naslednjem mesecu.

Vloge, ki bodo prispele po porabi sred-
stev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu na-
slednjega razpisa.

RRA Koroška bo pisno seznanil prosilca
z odločitvijo pristojnih organov najkasneje v
sedmih dneh po sprejemu odločitve.

11. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem raz-

pisom dobijo prosilci na tel. 02/821-83-45
pri Karmen Sonjak ali Magdi Piko.

Regionalna razvojna agencija
Koroška d.o.o.
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Št. 46/03 Ob-95004
Na podlagi Pravilnika o finančnih inter-

vencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV
6/02, 1/03), in Odloka o proračunu Me-
stne občine Velenje (Uradni vestnik MOV
1/03) objavlja Mestna občina Velenje, Titov
trg 1, 3320 Velenje

javni razpis
za dodeljevanje sredstev za ohranjanje

in razvoj kmetijstva v Mestni občini
Velenje v letu 2003

I. Predmet javnega razpisa:
– podpore za delovanje strokovnih druš-

tev,
– sofinanciranje osemenjevanja živine z

uvoženim semenom ali semenom mesnih
pasem goveda ter zdravljenje metljavosti,

– sofinanciranje klanja živine za lastne
potrebe,

– sofinanciranje promocije in trženja pri-
delkov in izdelkov ekoloških kmetij,

– sofinanciranje nakupa nove tehnološke
opreme na kmetijah,

– dopolnilne dejavnosti in izobraževanje,
– sofinanciranje analize krme in zemlje,
– regresiranje testiranja škropilnic,
– demonstracijski poskusi,
– pomoč ob naravnih in drugih nesre-

čah na kmetijah.
II. Podpore za delovanje strokovnih druš-

tev
Okvirna višina sredstev: 558.000 SIT.
Upravičenci in pogoji za pridobitev sred-

stev:
– do sredstev so upravičena registrirana

društva s področja kmetijstva in gozdarstva,
– dejavnost mora potekati na območju

Mestne občine Velenje,
– finančno ovrednoten program dela,
– pri dodeljevanju sredstev se upošteva

tudi število članov z območja Mestne obči-
ne Velenje.

Višina sofinanciranja: do 10% finančno
ovrednotenega programa.

Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih

ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako »Ne odpiraj- Javni
razpis- Podpore društvom«.

III. Sofinanciranje osemenjevanja živine
z uvoženim semenom ali semenom mesnih
pasem goveda ter zdravljenje metljavosti

Okvirna višina sredstev: 650.000 SIT.
Upravičenci in pogoji za pridobitev sred-

stev:
– pooblaščene organizacije, ki opravlja-

jo storitve osemenjevanja živine in zdravlje-
nja metljavosti v kmečki reji na območju
Mestne občine Velenje, na podlagi sezna-
ma kmetijskih pridelovalcev, ki so jim opra-
vili zgoraj navedeni storitvi, s priloženimi fo-
tokopijami potrdil o osemenitvi ali zdravlje-
nju metljavosti,

– kmetijski pridelovalci, ki na podlagi
opravljenega strokovnega izobraževanja (in
s tem pridobljene koncesije) sami oseme-
njujejo lastno živino, s priloženimi računi za
seme,

– kmetijski pridelovalci na podlagi raču-
na, ki ga izda pooblaščena organizacija, ki
opravlja storitve osemenjevanja živine ali
zdravljenja metljavosti.

Višina sofinanciranja:
– do 50% vrednosti opravljene storitve,

ki jo opravi pooblaščena organizacija rejcem
živine z območja Mestne občine Velenje,

– 100% vrednosti cene semena oziro-
ma maksimalno višina, ki jo doseže 50%
vrednosti opravljene storitve pooblaščene
osemenjevalne organizacije, v primerih, ko
si kmetijski pridelovalci sami osemenjujejo
živino.

Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih

ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako »Ne odpiraj - Javni
razpis - Osemenjevanje«.

IV. Sofinanciranje klanja živine za lastne
potrebe

1. Okvirna višina sredstev: 710.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev

sredstev:
– pooblaščene organizacije, ki opravlja-

jo storitve zakola/odkupa živine za rejce ži-
vine z območja Mestne občine Velenje, na
podlagi seznama kmetijskih pridelovalcev,
ki so jim opravili storitev zakola/odkupa, s
priloženimi potrdili o opravljenem zako-
lu/odkupu,

– kmetijski pridelovalci na podlagi raču-
na ki ga izda pooblaščena organizacija, ki
opravlja storitve zakola živine,

– kmetijski pridelovalci, ki jim storitev od-
voza, zakola in dostave mesa opravlja kme-
tijska zadruga. Kmetijska zadruga posredu-
je Mestne občine Velenje seznam upravi-
čencev s priloženimi računi za opravljeno
storitev zakola.

3. Višina sofinanciranja: do 30% vredno-
sti opravljene storitve zakola živine poobla-
ščene organizacije.

4. Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih

ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako »Ne odpiraj - Javni
razpis - Zakol živine«.

V. Sofinanciranje promocije in trženja pri-
delkov in izdelkov ekoloških kmetij

1. Okvirna višina sredstev: 230.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev

sredstev: do sredstev so upravičeni kmetij-
ski pridelovalci, ki so se odločili za ekolo-
ško kmetovanje, na podlagi računov za stro-
ške promocije in trženja pridelkov in izdel-
kov.

3. Višina sofinanciranja: do 50% vredno-
sti stroškov oziroma največ 50.000 SIT.

4. Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih

ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako »Ne odpiraj - Javni
razpis - Promocija in trženje«.

VI. Sofinanciranje nakupa nove tehnolo-
ške opreme na kmetijah

1. Okvirna višina sredstev: 1,242.000
SIT.

2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:

– do sredstev so upravičeni lastniki in
najemniki kmetijskih zemljišč, ki se ukvarja-
jo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno
prebivališče v Mestni občini Velenje,

– prosilec mora rediti najmanj
0,2 GVŽ/ha oziroma mora obdelovati naj-
manj 1 ha kmetijskih zemljišč, kar je razvi-
dno iz programa, ki ga za kmetijo pripravi
Enota za kmetijsko svetovanje Velenje,

– prosilec za isti namen naslednja 3 leta
ne more ponovno kandidirati.

3. Višina sofinanciranja: do 20% vredno-
sti investicije oziroma največ 200.000 SIT.

4. Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih

ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako »Ne odpiraj - Javni
razpis - Tehnološka oprema«.

VII. Dopolnilne dejavnosti in izobraževa-
nje

1. Okvirna višina sredstev: 210.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev

sredstev:
– do sredstev so upravičeni izvajalci in

organizatorji izobraževalnih programov na
podlagi potrjenih oziroma že izvedenih pro-
gramov izobraževanja s strani KSS,

– kmetijski pridelovalci na podlagi raču-
na, ki ga izda pooblaščena organizacija, ki
organizira in izvaja izobraževanje za kmetij-
ske pridelovalce, z območja Mestne občine
Velenje.

3. Višina sofinanciranja: do 50% stro-
škov posameznika.

4. Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih

ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako »Ne odpiraj - Javni
razpis- Izobraževanje«.

VIII. Sofinanciranje analize zemlje in kr-
me

1. Okvirna višina sredstev: 100.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev

sredstev:
– pooblaščene organizacije, ki opravlja-

jo storitve analize krme in zemlje za lastnike
in najemnike kmetijskih zemljišč, ki se ukvar-
jajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno
prebivališče v Mestni občini Velenje, na
podlagi seznama kmetijskih pridelovalcev,
ki so jim opravili storitev analize, s priloženi-
mi potrdili o opravljeni analizi,

– kmetijski pridelovalci na podlagi raču-
na, ki ga izda pooblaščena organizacija, ki
opravlja storitve analize krme in zemlje za
lastnike in najemnike kmetijskih zemljišč, z
območja Mestne občine Velenje.

3. Višina sofinanciranja: do 50% vred-
nosti računa pooblaščene organizacije za
opravljeno storitev.

4. Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih

ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako »Ne odpiraj - Javni
razpis - Analize«.

IX. Regresiranje testiranja škropilnic
1. Okvirna višina sredstev: 20.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev

sredstev:
– pooblaščene organizacije, ki opravlja-

jo testiranje škropilnic za lastnike in najem-
nike kmetijskih zemljišč, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno prebi-
vališče v Mestni občini Velenje, na podlagi
seznama kmetijskih pridelovalcev, ki so jim
opravili storitev testiranja, s priloženimi potr-
dili o opravljenem testiranju,

– kmetijski pridelovalci na podlagi raču-
na, ki ga izda pooblaščena organizacija, ki
opravlja testiranje škropilnic, z območja Me-
stne občine Velenje.

3. Višina sofinanciranja: do 50% vred-
nosti računa pooblaščene organizacije za
opravljeno storitev.



Stran 2972 / Št. 49-51 / 30. 5. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

4. Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih

ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako »Ne odpiraj - Javni
razpis - Škropilnice«.

X. Demonstracijski poskusi
1. Okvirna višina sredstev: 50.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev

sredstev:
– pooblaščene organizacije, ki izvajajo

poskuse za lastnike in najemnike kmetijskih
zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejav-
nostjo in imajo stalno prebivališče v Mestni
občini Velenje, na podlagi računov, iz kate-
rih je razviden namen poskusa,

– kmetijski pridelovalci na podlagi raču-
nov, iz katerih je razviden namen poskusa.

3. Višina sofinanciranja: do 30% vrednosti
opravljene storitve na podlagi računov upravi-
čenih stroškov (stroški demonstratorja, mate-
riala, orodja) oziroma največ 50.000 SIT.

4. Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih

ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako »Ne odpiraj - Javni
razpis - Demonstracijski poskusi«.

XI. Pomoč ob naravnih in drugih nesre-
čah na kmetijah

1. Okvirna višina sredstev: 527.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev

sredstev:
– do pomoči je upravičen oškodovanec,

ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo v Me-
stni občini Velenje, in sicer tisti, ki je utrpel
večjo škodo zaradi naravne nesreče (požar,
poplave, neurje, zemeljski plazovi, večji na-
padi škodljivcev).

Sklep o odobritvi sredstev in njihovi viši-
ni sprejme kolegij uprave Mestne občine
Velenje na podlagi:

– vloge prosilca,
– mnenja sodnega cenilca za področje

kmetijstva o višini škode in stopnji poškodo-
vanosti,

– predloga Urada za gospodarstvo in fi-
nance Mestne občine Velenje.

3. Višina sofinanciranja: do 10% višine
škode oziroma največ 300.000 SIT.

4. Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih

ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako »Ne odpiraj - Javni
razpis - Naravne nesreče«.

XII. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo oziroma

izpolnjen obrazec s predpisanimi prilogami,
ki so navedene v razpisu oziroma razpisni
dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija je od dneva ob-
jave javnega razpisa do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Mestne ob-
čine Velenje http://www.velenje.si/ (razpi-
si) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvigne-
jo vsak delovni dan na Mestni občini Vele-
nje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320
Velenje (kletni prostori, soba št. 8).

XIII.Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som: vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom lahko zainteresirani dobijo po telefo-
nu vsak delovni dan na telefonski številki
03/89-61-690 (Mojca Kodrič), ali v prosto-
rih Mestne občine Velenje, Urad za gospo-
darstvo in finance, pisarna št. 68.

XIV. Obdobje, v katerem morajo biti po-
rabljena sredstva: za namene iz I. točke raz-

pisa morajo biti sredstva porabljena do
31. 12. 2003.

XV. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev sredstev:

– za ukrepe pod točko II. se vlagajo vlo-
ge s predpisanimi prilogami najkasneje do
20. 6. 2003,

– za ukrepe pod točkami III., IV., ki so
že bili izvedeni v letu 2003, se vlagajo vlo-
ge s predpisanimi prilogami najkasneje do
13. 6. 2003, v naprej pa sproti, najkasneje
15 dni po opravljeni storitvi in do porabe
razpisanih sredstev oziroma najkasneje do
20. 11. 2003. Pred izvedbo prve subvenci-
je so upravičenci dolžni izpolniti vlogo ozi-
roma obrazec s predpisanimi prilogami. V
primerih, ko zahtevke vlagajo pooblaščene
organizacije, se razmerja določijo s pose-
bnimi letnimi pogodbami,

– za ukrepe pod točkami V., VI. se vla-
gajo vloge s predpisanimi prilogami najka-
sneje do 30. 10. 2003,

– za ukrepe pod točko VII., ki so že bili
izvedeni v letu 2003, se vlagajo vloge s
predpisanimi prilogami najkasneje do 20. 6.
2003, za ostalo polovico leta 2003 pa naj-
kasneje do 30. 10. 2003,

– za ukrepe pod točkami VIII., IX, X., ki
so že bili izvedeni v letu 2003, se vlagajo
vloge s predpisanimi prilogami najkasneje
do 13. 6. 2003, za ostalo polovico leta
2003 pa najkasneje do 30. 10. 2003,

– za ukrepe pod točko XI. rok za oddajo
vloge s predpisanimi prilogami ni določen,
vendar morajo biti vloge vložene najkasneje
do 20. 12. 2003.

Vloge s predpisano dokumentacijo mo-
rajo biti oddane v glavni pisarni – vložišču
Mestne občine Velenje ali poslane po pošti
na naslov: Mestna občina Velenje, Urad za
gospodarstvo in finance, Titov trg 1, 3320
Velenje.

XVI. Poraba sredstev: v primeru porabe
sredstev za določen namen pred 30. 11.
2003 se ostale vloge zavrnejo.

XVII. Obravnava vlog: pravočasno prispe-
le in pravilno označene vloge za razpisane
namene bo obravnavala komisija za dode-
ljevanje državnih pomoči za kmetijstvo, ki jo
imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo na
predlog komisije odločal župan.

Odpiranje vlog:
– za namene pod točko II., 23. 6. 2003,
– za namene pod točkami III., IV. (za

ukrepe, ki so že bili izvedeni v letu 2003) -
16. 6. 2003, za nadaljnje vloge pa pravilo-
ma prvi teden v mesecu,

– za namene pod točkami V., VI., 4. 11.
2003,

– za namene pod točko VII. (za ukrepe,
ki so že bili izvedeni v letu 2003), 23. 6.
2003, za ostalo polovico leta 4. 11. 2003

– za namene pod točkami VIII., IX., X.
(za ukrepe, ki so že bili izvedeni v letu 2003)
- 16. 6. 2003, za ostalo polovico leta 4. 11.
2003,

– za namene pod točko XI. bo vloge
obravnaval kolegij uprave Mestne občine
Velenje na svoji redni seji takoj po prejemu
vloge.

Odpiranje vlog ni javno. Prepozno pri-
spele oziroma neustrezno opremljene vlo-
ge bodo zavržene, neutemeljene pa zavr-
njene. Predlagatelja nepopolne vloge ko-
misija v roku 3 dni od odpiranja vlog pisno

pozove k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve
je 10 dni od prejema obvestila. Vloge, ki
jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se
zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa za-
vrne.

Upravičenci bodo o izidu razpisa obve-
ščeni s sklepom najpozneje v roku 30 dni
od odpiranja vlog.

Upravičenec lahko vloži pritožbo za pre-
veritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od
prejema sklepa in sicer na naslov: Mestna
občina Velenje, Urad za gospodarstvo in
finance, Titov trg 1, Velenje. V pritožbi mo-
rajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi
katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne
morejo biti postavljena merila za dodelitev
sredstev. O pritožbi odloča župan.

XIII. Sklenitev pogodbe: medsebojne ob-
veznosti med Mestno občino Velenje in
upravičencem se uredijo s pogodbo.

Mestna občina Velenje

Ob-94688
Na podlagi Zakona o gospodarskih jav-

nih službah (Ur. l. RS, št. 32/93 in 30/98),
Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS,
št. 32/93, 1/96, 56/99, 22/00 in 67/02),
Odloka o gospodarskih javnih službah Ob-
čine Naklo (UVG, št. 16/01), Odloka o kon-
cesioniranih gospodarskih javnih službah v
Občini Naklo (UVG, št. 21/01), Odloka o
izvajanju in podelitvi koncesije za opravlja-
nje obvezne gospodarske javne službe pre-
gledovanja, nadzorovanja in čiščenja kuril-
nih naprav, dimnih vodov in zračnikov, zara-
di varstva zraka, skrajšano: Odloka o dimni-
karski službi (UVG, št. 21/01) in na podlagi
določb Statuta Občine Naklo (UVG,
št. 8/99) objavlja Občina Naklo

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
dimnikarske dejavnosti na območju

Občine Naklo
1. Koncedent: Občina Naklo, Glavna ce-

sta 24, 4202 Naklo, tel. 04/277-11-00.
2. Predmet koncesije: izvajanje gospo-

darske javne službe pregledovanja, nadzo-
rovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov zaradi varstva zraka ter
vodenje katastra emisij iz malih in srednjih
kurilnih naprav.

3. Obseg koncesije: celotno območje
Občine Naklo. Razpisana koncesija se po-
deli samo enemu koncesionarju.

4. Trajanje koncesije: koncesijsko raz-
merje se sklepa za dobo 5 let.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar:

– da je fizična ali pravna oseba registri-
rana v RS za opravljanje dejavnosti oziroma
ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet koncesije,

– da predloži ustrezna dokazila o finan-
čni sposobnosti (BON),

– da predloži program izvajanja dejavno-
sti in rok za začetek,

– da predloži dokazila o ustrezni tehnič-
ni opremljenosti in zadostnem številu stro-
kovnih kadrov za učinkovito izvajanje kon-
cesije,

– da dokaže strokovno in kadrovsko
usposobljenost za vzpostavitev in vodenje
katastra emisij iz malih in srednjih kurilnih
naprav,
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– da predloži reference in druga dokazi-
la o kakovosti dosedanjega dela,

– da poda pisno izjavo, da bo sklenil
zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki
jo z opravljanjem službe lahko povzroči tre-
tji osebi, državi ali občini,

– da poda pisno izjavo, da bo v primeru,
da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz kon-
cesijskega akta in da so mu poznane do-
ločbe vseh občinskih in državnih predpi-
sov, ki se nanašajo na dejavnost, ki je pred-
met razpisa.

6. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz

5. točke,
– predlog cen za opravljanje storitev,
– opcijo ponudbe,
– osnutek koncesijske pogodbe.
7. Merila za izbor:
– izpolnjevanje pogojev iz 5. in 6. točke,
– cena storitev,
– način zagotavljanja katastra emisij iz

kurilnih naprav,
– celovitost ponudbe,
– druge ugodnosti koncesionarja.
8. Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili

morajo biti oddane v zapečateni kuverti na
naslov: Občina Naklo, Glavna cesta 24,
4202 Naklo, s pripisom » Ne odpiraj – po-
nudba koncesija dimnikarska služba«.

9. Pri izbiri koncesionarja bodo upošte-
vane le pravilno opremljene in popolne po-
nudbe.

10. Rok za oddajo ponudbe je do vključ-
no 18. 6. 2003 do 10. ure. Javno odpira-
nje ponudb bo 18. 6. 2003 ob 14.uri na
sedežu Občine Naklo.

11. O izbiri koncesionarja bodo ponud-
niki obveščeni v 15 dneh po izdanem skle-
pu župana o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka. Z izbranim koncesionarjem bo po prav-
nomočnosti sklepa o izbiri sklenjena kon-
cesijska pogodba.

Občina Naklo

Ob-94702
Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230

Domžale na podlagi določil Zakona o jav-
nih financah (Ur. l. RS, št. 79/99), Odloka
o proračunu Občine Domžale za leto 2003
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 03/03)
ter Pravilnika o porabi in dodeljevanju pro-
računskih sredstev za pospeševanje raz-
voja kmetijstva v Občini Domžale (Ur. ve-
stnik Občine Domžale, št. 13/02), v sode-
lovanju z Banko Domžale d.d., Domžale,
objavlja

javni razpis
posojil za razvoj kmetij in kmetijskih

dopolnilnih dejavnosti v Občini
Domžale

1. Razpisana sredstva: razpisana vsota
posojil za razvoj kmetij in kmetijskih dopol-
nilnih dejavnosti v Občini Domžale za leto
2003 znaša 35,600.000 SIT.

2. Predmet javnega poziva
Posojilo se lahko dodeli za naslednje na-

mene:
– nakup, graditev ali rekonstrukcija pro-

storov za potrebe kmetijstva in dopolnilnih
dejavnosti,

– za nakup opreme, ki se vgrajuje v kme-
tijske proizvodne objekte in za dopolnilno
dejavnost na kmetijah,

– za nakup specialne opreme za hribov-
ske in višinske kmetije,

– za nakup kmetijskih zemljišč,
– za nakup kmetijske mehanizacije, spe-

cialne mehanizacije za vzdrževanje kmetij-
skih infrastrukturnih objektov in naprav ter
za nakup računalniške opreme za namene
kmetijskega planiranja in računovodstva.

3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– posojilo se lahko dodeli, če pomeni za

prosilca spodbudo pri kmetovanju oziroma
prosilec potrebuje pomoč,

– za posojilo lahko zaprosijo kmetje –
lastniki kmetij na območju Občine Domža-
le, če ima vsaj en družinski član status kme-
ta in je kmetija vpisana v register kmetijskih
gospodarstev pri pristojnem državnem
upravnem organu,

– osnova za investiranje je investicijski
razvojni program, ki ga izdela kmetijsko sve-
tovalna služba po kriterijih za uveljavitev re-
publiških investicijskih sredstev in kjer je
podana ocena možnosti preživetja kmetij-
skega gospodarstva (konkurenčnost, zago-
tovljenost trga…) ter ustrezni poklicni spo-
sobnosti in zmožnosti prejemnika pomoči;
dodeljena sredstva morajo biti izkazana kot
nujna, od katerih je odvisen obstoj kmetije,

– sedež prosilca in kraj investicije mora-
ta biti na območju Občine Domžale,

– investicija mora biti pričeta v letu
2003.

4. Posojilni pogoji:
– višina posojila ne sme biti višja od 75%

predračunske vrednosti investicije,
– doba vračanja posojila je 4 leta, letna

obrestna mera TOM + 0%,
– posojilojemalec prične vračati posojilo

v skladu s pogoji iz posojilne pogodbe, ki jo
sklene z Banko Domžale d.d., Domžale.

Posojilo se plasira preko Banke Domža-
le d.d., Domžale, s katero Občina Domžale
sklene ustrezno pogodbo.

5. Potrebna dokumentacija
Prosilec zaprosi za pridobitev posojila

na predpisani vlogi, ki jo lahko dobi v času
uradnih ur na Občini Domžale, Oddelek za
finance in gospodarstvo, Ljubljanska 69,
Domžale, soba 71.

Vlogi morajo biti priložena naslednja do-
kazila in dokumentacija:

– posestni list za celotno posestvo,
– potrdilo o davčni številki,
– potrdilo o plačilu vseh zapadlih davkov

in prispevkov,
– dokazilo, da ima vsaj en družinski član

status kmeta,
– investicijski razvojni program, ki ga iz-

dela kmetijsko svetovalna služba po kriteri-
jih za uveljavitev republiških investicijskih
sredstev in kjer je podana ocena možnosti
preživetja kmetijskega gospodarstva (z vidi-
ka konkurenčnosti, zagotovljenosti trga…),

– odvisno od namena porabe posojila:
a) overjena kupoprodajno pogodba ali

predpogodba za nakup kmetijskih zemljišč ali
b) veljaven predračun za gradbena dela

oziroma nakup opreme,
– v primeru, da gre za gradnjo mora biti

vlogi priložen ustrezen upravni akt: gradbe-
no dovoljenje ali veljavna lokacijska infor-
macija,

– podatki o prometu na hranilni knjižici
ali drugih računih odprtih pri HKS ali drugih
bankah za leti 2002 in 2003,

– pismena izjava prosilca, da za isti na-
men ni prejel sredstev iz državnih ali med-
narodnih virov.

Poslane dokumentacije prosilcem ne
vračamo.

Dokumentacijo v zvezi z ureditvijo zava-
rovanja ureja vsak posamezni prosilec, ki
mu bodo sredstva dodeljena, z banko.

6. Obravnavanje vlog
Prepozno prejete vloge bodo zavržene,

neutemeljene pa zavrnjene.
Oddelek za finance in gospodarstvo bo

najkasneje v 30 dneh po preteku razpisane-
ga roka sprejel sklep o odobritvi posojila ter
najkasneje v 15 dneh po sprejemu sklepa
obvestil vse prosilce o izidu javnega poziva.

Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pisno
pozvani, da jih dopolnijo v roku petih dni od
prejema poziva. Nepopolna vloga, ki jo vla-
gatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, bo
zavržena.

7. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vlog je do vključno 15. 7.

2003.
Prosilci oddajo vloge na vložišče Obči-

ne Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, so-
ba št. 1 ali pa pošljejo priporočeno po poš-
ti, v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslo-
vom pošiljatelja in označbo »Javni razpis –
Posojila za kmetijstvo« na naslov: Občina
Domžale, Oddelek za finance in gospodar-
stvo, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

Vloge, ki ne bodo dostavljene v roku in
na način iz 7. točke tega razpisa, se ne bodo
obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.

Občina Domžale

Ob-94703
Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230

Domžale na podlagi določil Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99), Odloka o
proračunu Občine Domžale za leto 2003
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 03/03) ter
Pravilnika o dodeljevanju posojil za pospe-
ševanje razvoja obrti in malega gospodar-
stva na podlagi subvencioniranja obrestne
mere v Občini Domžale (Ur. vestnik Občine
Domžale, št. 13/02), v sodelovanju z Ban-
ko Domžale d.d., Domžale ter SKB banko
d.d., PE Ljubljana objavlja

javni razpis
za ugodna posojila za pospeševanje
razvoja obrti in malega gospodarstva
na podlagi subvencioniranja obrestne
mere v Občini Domžale za leto 2003

1. Razpisana sredstva: razpisana vsota
posojil v sodelovanju z Banko Domžale d.d.,
Domžale znaša 406,600.000 SIT ter
18,981.305,35 SIT v sodelovanju z SKB
banko d.d., PE Ljubljana.

2. Predmet javnega poziva
Posojila se dodeljuje za naslednje na-

mene:
– nakup opreme ter strojev za uvajanje

oziroma nadomeščanje proizvodnje ali iz-
delkov, ki odpravlja obremenjevanje okolja;

– izdelava dokumentacije zahtevnih pro-
jektov in aktivnosti (npr. programov razvoja,
tržnih analiz, marketinga, promocij, itd);

– nakup nove in generalno obnovljene
opreme;

– nakup, urejanje in opremljanje zem-
ljišč in pridobivanje projektne dokumentaci-
je za gradnjo poslovnih prostorov;
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– nakup, graditev, prenovo poslovnih
prostorov;

– nakup patentov in blagovnih znamk za
opravljanje dejavnosti;

– investicije v osnovna sredstva, ki bodo
služila pospeševanju turizma v občini.

3. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev

Za posojilo lahko zaprosijo naslednji
upravičenci:

– gospodarske družbe, ki se uvrščajo
med mala podjetja in so neodvisna ter ima-
jo manj kot 50 zaposlenih in letni promet
manjši od 7 mio EUR oziroma bilančno vso-
to manjšo od 5 mio. EUR;

– samostojni podjetniki in ostali zasebni-
ki (npr. zasebni zdravstveni delavci) za kate-
re se smiselno uporabljajo pravila za mala
podjetja;

– občani, ki so pri pristojnem upravnem
organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja
za opravljanje dejavnosti oziroma na pristoj-
nem sodišču priglasitev za vpis v sodni regi-
ster in priložili vse predpisane dokumente
za ustanovitev podjetja.

Sedež upravičenca ter kraj investicije
morata biti na območju občine Domžale.

Do pomoči po tem pravilniku niso upra-
vičena podjetja v težavah, oziroma ki so v
stečajnem postopku ali likvidaciji ter podje-
tja iz področja kmetijstva in ribištva.

Investicija ne sme biti pričeta pred 1. 1.
2003.

4. Prednostni kriteriji
Posojila se prednostno dodeljujejo pro-

silcem, ki v svoji vlogi dokažejo, da v večji
meri izpolnjujejo naslednje kriterije:

– odpirajo nova delovna mesta;
– dajejo pozitivne ekonomske učinke;
– uvajajo sodoben, tehnološko in ekolo-

ško neoporečen, energetsko varčen delov-
ni proces;

– dopolnjujejo proizvodne programe
ostalega gospodarstva v občini;

– nadomeščajo uvoz;
– so turistično in promocijsko usmerje-

ne;
– ki uvaja nove metode diagnostike in

zdravljenja v medicini z nakupom nove ali
zamenjavo stare opreme.

5. Višina posojila in posojilni pogoji
Višina posojila ne sme biti višja od 75%

predračunske vrednosti investicije in je od-
visna od višine razpoložljivega posojilnega
potenciala. Višina zaprošenega in odobre-
nega posojila ne more biti nižja od
1,000.000 SIT. Na višino posojila vpliva tu-
di posojilna sposobnost prosilca, ki jo ugo-
tovi banka iz 1.točke tega razpisa.

Doba vračanja posojila znaša 4 leta, let-
na obrestna mera pa TOM + 1%. Posojiloje-
malec prične vračati posojilo v skladu s po-
goji iz posojilne pogodbe, ki jo sklene z
banko. Koriščenje posojila po 30. 11. 2003
ni možno.

Posojila se plasirajo preko Banke Dom-
žale d.d., Domžale ter SKB banko d.d., PE
Ljubljana, s katerima je Občina Domžale
sklenila ustrezni pogodbi o medsebojnem
sodelovanju pri odobravanju dolgoročnih
posojil.

6. Potrebna dokumentacija
Prosilec zaprosi za pridobitev posojila

na predpisani vlogi, ki jo lahko dobi v času
uradnih ur na Občini Domžale, Oddelek za

finance in gospodarstvo, Ljubljanska 69,
Domžale, soba 71. Pravilno izpolnjeni pred-
pisani vlogi morajo biti priložena naslednja
dokazila in dokumentacija:

a) dokazilo o registraciji:
– samostojni podjetnik: fotokopija prigla-

sitvenega lista (obrazec 1/a, 1/2) potrjene-
ga od pristojne izpostave Davčne uprave
Republike Slovenije (v nadaljevanju DURS)
oziroma potrdilo o vložitvi popolne vloge pri
pristojnem organu za vpis samostojnega
podjetnika,

– gospodarska družba; celovit izpisek iz
sodnega registra z vsemi spremembami, ki
ne sme biti starejši od 3 mesecev in odloč-
bo o opravljanju dejavnosti,

– ostali zasebniki (npr. zasebni zdrav-
stveni delavec): odločbo o registraciji.

Kolikor prosilec opravlja obrtno dejav-
nost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.

b) dokazila o plačilni in posojilni sposo-
bnosti:

– fizične osebe: potrdilo DURS Izposta-
va Domžale o plačanih davkih, ki ni starejše
od 1. meseca, bilanca stanja in uspeha,
overjena fotokopija davčne napovedi za pre-
teklo leto in zadnjo odločbo o odmeri davka
od odhodka iz dejavnosti, pravne osebe:
BON 1 oziroma potrdilo, da še niso pričele
poslovati, ki ni starejše od 1. meseca, bi-
lanca stanja in uspeha za preteklo leto;

c) vsi prosilci, ne glede na pravno sub-
jektiviteto kratek finančno ovrednoten inve-
sticijski program za investicijo;

č) dokazilo glede na namen posojila:
– pri nakupu nove in generalno obnov-

ljene opreme in nadomestnih delov za po-
pravilo opreme: predračun; pri nakupu ge-
neralno obnovljene opreme pa še pisno iz-
javo;

– garancijo izvajalca generalnega popra-
vila;

– pri nakupu patenta in blagovne znam-
ke: pogodbo o nakupu patenta oziroma bla-
govne znamke;

– pri nakupu, urejanju in opremljanju
zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov;
overjeno kupoprodajno pogodbo ali pred-
pogodbo za zemljišče in predračun stro-
škov urejanja ter opremljanja zemljišča;

– pri nakupu poslovnih prostorov: over-
jeno kupoprodajno pogodbo ali predpogod-
bo;

– pri gradnji, prenovi ali adaptaciji po-
slovnih prostorov: gradbeno dovoljenje ozi-
roma odločbo o priglašenih delih, predra-
čun (ki ni starejši od 6 mesecev), zemlji-
škoknjižni izpisek ali izjavo lastnika oziroma
upravljalca poslovnih prostorov, da dovoli
nameravana dela in najemno pogodbo, ki
mora biti sklenjena najmanj za dobo vrača-
nja posojila;

d) dokazilo (fotokopijo obrazca prijav de-
lavcev v zavarovanje M 1/2), da je odgovor-
na oseba podjetja v delovnem razmerju v
podjetju oziroma pismeno izjavo podjetja,
da bo odgovorna oseba podjetja sklenila
delovno razmerje v podjetju najkasneje v 3.
mesecih od dneva porabe posojila, če od-
govorna oseba podjetja še ni v delovnem
razmerju v podjetju;

e) pismena izjava prosilca, da za isti na-
men kot zaproša za posojilo, še ni prejel
sredstev iz državnih ali mednarodnih virov.

Poslana dokumentacija se prosilcem ne
vrača.

7. Obravnavanje vlog
Oddelek za finance in gospodarstvo bo

najkasneje v 30 dneh po preteku razpisne-
ga roka sprejel sklep o dodelitvi posojil in
bo najkasneje v 15 dneh po sprejemu skle-
pa obvestil vse prosilce o višini odobrenega
posojila.

Posojilojemalcu se odvzame možnost
koriščenja posojila, če v roku 3 mesecev
od sprejema sklepa o dodelitvi posojila, ne
podpiše posojilne pogodbe z banko.

Nepopolne vloge se ne bodo upošteva-
le in se bodo s sklepom zavrgle.

8. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vlog je 15. 7. 2003 ozi-

roma do porabe sredstev, če le-ta na podla-
gi prispelih vlog do zgoraj navedenega ro-
ka, ne bodo razdeljena. Prosilci vložijo vlo-
go za posojilo v zaprti kuverti skupaj z za-
htevano dokumentacijo na naslov: Občina
Domžale, Oddelek za finance in gospodar-
stvo, Ljubljanska 69, Domžale, z oznako
“Posojila za podjetništvo”.

Dodatne informacije morebitni prosilci
lahko dobijo do 1. 7. 2003 v času uradnih
ur na tel. 01/721-42-51 ali osebno pri Ža-
gar Darinki.

Občina Domžale

Ob-94743

Javni razpis
za zbiranje ponudb za izvajanje

javnega prevoza s turističnim čolnom v
skladu z Odlokom o prometnem in

obalnem režimu na območju
Bohinjskega jezera

Pogoji za sodelovanje na javnem razpi-
su:

1. Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da je pravna oseba, vpisana v sodni
register ali samostojni podjetnik, prijavljen
pri pristojni Davčni upravi Republike Slove-
nije,

– da je registriran za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– da obvezno omogoči izvajanje te de-
javnosti v času turistične sezone,

– da v ponudbi navede predloge cene
storitve in koncesijske dajatve občini,

– da prevzame v redno delovno razmer-
je voznika čolna,

– da ima potrebne reference za oprav-
ljanje turističnih dejavnosti,

2. Javni prevoz s turistično ladjico se bo
izvajal v smislu določb Odloka o spremem-
bah in dopolnitvah odloka o prometnem in
obalnem režimu na območju Občine Bohinj
(Ur. Vestnik Občine Bohinj, št. 2/02).

3. Rok za objavo ponudb je 10 dni od
objave javnega razpisa.

4. Prispele ponudbe bo pregledala in
ocenila komisija, ki bo na podlagi zbranih
ponudb izbrala najustreznejšega ponudni-
ka.

5. Ponudbe je potrebno poslati na na-
slov »Občina Bohinj, Triglavska cesta 35,
4264 Bohinjska Bistrica«, s pripisom » po-
nudba na javni razpis turistični čoln, ne od-
piraj«.

Občina Bohinj
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Št. 15201-2/2003 Ob-94753
Občina Sežana objavlja na podlagi 4.

člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofi-
nanciranje izvedbe programov na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v Obči-
ni Sežana (Ur. l. RS, št. 30/02) in Odloka o
proračunu Občine Sežana za leto 2003,
sprejetega na 7. seji Občinskega sveta ob-
čine Sežana dne 8. 5. 2003

javni razpis
za sofinanciranje programov nevladnih

organizacij; to so društva, neprofitne
organizacije, javni zavodi na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v

Občini Sežana za leto 2003
1. Predmet razpisa so finančna sredstva

iz proračuna Občine Sežana, namenjena za
sofinanciranje izvedbe programov na podro-
čju socialnega in zdravstvenega varstva v
Občini Sežana za leto 2003.

2. Izvajalci programov s področja social-
nega in zdravstvenega varstva so nevladne
organizacije (neprofitne organizacije, druš-
tva, javni zavodi...), ki delujejo na področju
zdravstvenega in socialnega varstva in ima-
jo v svojih programih elemente skrbi za zdra-
vje občanov.

3. Pravico do sofinanciranja programov
imajo tisti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da izvajajo dejavnosti na področju so-
cialnega ali zdravstvenega varstva,

– da imajo sedež ali podružnico v Obči-
ni Sežana ali

– da imajo sedež izven območja Občine
Sežana, vendar so člani tudi občani Občine
Sežana,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo,

– da imajo zagotovljene osnovne pogoje
za realizacijo programov.

4. Razpisna dokumentacija za sofinanci-
ranje programov socialnega in zdravstvene-
ga varstva v Občini Sežana za leto 2003 se
dobi na Občini Sežana pri Niki Korošec v
sobi št. 10 in pri Tanji Ravbar v sobi št. 67
vsak delavnik od 8. do 11. ure ali po elek-
tronski pošti: tanja.ravbar@sezana.si.

5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
(natančno so opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji):

– vloga s prilogami,
– poročilo o delu v letu 2002,
– program dela za leto 2003,
– število članov Občine Sežana,
– drugo.
6. Višina sredstev za ta namen je

7,820.000 SIT.
7. Rok za predložitev prijav in vseh za-

htevanih dokumentov je 15 dni od dneva te
objave.

8. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami se pošlje oziroma odda na na-
slov: Občina Sežana, Partizanska c. 4,
6210 Sežana. Na ovojnici mora biti na vi-
dnem mestu napis »Ne odpiraj, vloga za
javni razpis - programi sociala, zdravstvo
2003«. Na hrbtni strani mora biti označen
pošiljatelj.

9. O izboru in višini sredstev, dobljenih
na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v
30 dneh po zaključku razpisa. Z izbranimi
izvajalci programov bodo sklenjene pogod-
be.

Občina Sežana

Ob-95151
Na podlagi 44. in 47. člena Zakona o

socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 54/92, 56-1/92, 13/93, 42/94, 1/99,
41/99, 36/00, 54/00, 26/01), 3. in 5.
člena Pravilnika o koncesijah na področju
socialnega varstva (Uradni list RS,
št. 72/97, 21/03), 10. člena Odloka o or-
ganiziranju in izvajanju javne službe pomoči
družini na domu (Uradni list RS, št. 36/03)
ter v skladu s sklepom Občinskega sveta
občine Vipava št. 41406-2/2003-1, z dne
24. 4. 2003 Občina Vipava objavlja

javni natečaj
za podelitev koncesije za opravljanje

pomoči družini na domu v Občini
Vipava

1. Koncedent: Občina Vipava.
2. Predmet koncesije: pomoč družini na

domu, ki obsega: gospodinjsko pomoč, po-
moč pri vzdrževanju osebne higiene in po-
moč pri ohranjanju stikov.

3. Obseg storitve se zagotavlja v okvirih,
ki jih predvideva Nacionalni program social-
nega varstva do leta 2005. Obseg storitve
se določi z letnim programom izvajanja jav-
ne službe. Za leto 2003 se storitev zago-
tavlja okvirno 7 uporabnikom.

Neposredno izvajanje storitve na upravi-
čenca traja povprečno 4 ure dnevno, oziro-
ma 20 ur tedensko. Storitev se prilagodi
potrebam posameznega upravičenca.

4. Krajevno območje, za katerega se
razpisuje koncesija za izvajanje določene
storitve: območje Občine Vipava.

5. Uporabniki storitev, za katere se raz-
pisuje koncesija: upravičenci, ki so navede-
ni v 6. členu Pravilnika o standardih in nor-
mativih socialnovarstvenih storitev (Uradni
list RS, št. 52/95, 2/98 in 19/99).

6. Začetek in čas trajanja: koncesija se
bo začela izvajati s prvim dnem naslednjega
meseca po podpisu koncesijske pogodbe.

Koncesijsko razmerje se bo sklenilo za
obdobje 5 let.

7. Viri financiranja storitev: uporabniki
storitev, sredstva, ki jih koncesionar pridobi
z aktivno politiko zaposlovanja, občinski pro-
račun.

8. Način plačila za opravljene storitve:
način plačila se uredi s koncesijsko pogod-
bo. Koncedent bo za opravljene storitve za-
gotovil plačilo na podlagi mesečnega raču-
na, ki ga izstavi koncesionar do 5. v mese-
cu za pretekli mesec. Plačilo bo izvršeno v
roku 30 dni od prejema računa.

9. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar: na natečaj se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz
17. člena Pravilnika o koncesijah na podro-
čju socialnega varstva (Uradni list RS,
št. 72/97, 21/03).

Koncesionar mora za opravljanje razpi-
sane dejavnosti izpolnjevati kadrovski po-
goj, kot ga določa Pravilnik o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev (Ura-
dni list RS, št. 52/95, 2/98, 11/99). Kon-
cesionar mora dokazati, da bo na dan skle-
nitve koncesijske pogodbe zaposloval za-
dostno število strokovnih delavcev in stro-
kovnih sodelavcev, ki morajo izpolnjevati
pogoje iz 69., 70. in 72. člena Zakona o
socialnem varstvu.

Koncesionar mora za opravljanje razpi-
sane dejavnosti izpolnjevati minimalni in te-
hnični pogoj za izvajanje storitev pomoči na
domu kot to določa Pravilnik o minimalnih
tehničnih pogojih za izvajanje storitev insti-
tucionalnega varstva starejših oseb, pomo-
či na domu in socialnega servisa (Uradni
list RS, št. 6/99).

Koncesionar mora predložiti podroben
program dela za izvajanje storitve, ki je pred-
met koncesije, iz katerega bo razvidno, da
lahko zagotavlja kakovostno izvajanje stori-
tve.

Koncesionar mora prevzeti delavke, ki
so do sedaj opravljale pomoč družini na
domu in so bile zaposlene pri Centru za
socialno delo Ajdovščina.

10. Vrsta dokazil, ki jih mora predložiti
ponudnik: ponudnik mora predložiti dokazi-
la, ki so določena v 18. členu Pravilnika o
koncesijah na področju socialnega varstva
(Uradni list RS, št. 72/97, 21/03).

11. Rok za prijavo na natečaj: 30 dni po
tej objavi. Prijave na natečaj je potrebno
poslati v zaprti ovojnici na naslov: Občina
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, s pripi-
som – Prijava na koncesijo pomoč družini
na domu – Ne odpiraj!

12. Kriteriji za izbiro koncesionarja so:
– reference o dosedanjem delu s popu-

lacijo, kateri je namenjena storitev,
– kvaliteta in realnost predloženega pro-

grama izvajanja storitve z vidika kadrov, or-
ganizacije dela, tehničnih pogojev in metod
dela,

– druge morebitne ugodnosti in storitve,
ki jih koncesionar nudi uporabnikom.

Merila, ki jih bo komisija uporabila pri
izbiri najboljšega ponudnika bodo ovredno-
tena s točkami, in sicer:

– cena storitve 50 – točk,
– organizacija javne službe 30 – točk,
– reference – 10 točk,
– oddaljenost sedeža od območja za ka-

tero bo podeljena koncesija 10 točk.
13. Rok za izbiro med ponudbami: v 30

dni po poteku roka za oddajo ponudb.
14. O izbiri koncesionarja bo odločil pri-

stojni občinski organ Občine Vipava z odloč-
bo, ki jo bo izdal najkasneje v roku 60 dni
po prejemu mnenja Socialne zbornice Slo-
venije.

Na podlagi ocene prispelih vlog komisi-
ja pripravi predlog podelitve koncesij, Ob-
činska uprava občine Vipava pa na predlog
komisije izda odločbo o podelitvi koncesije.

V roku 30 dni po vročitvi odločbe vsem
ponudnikom, bo Občinska uprava občine
Vipava izbranemu koncesionarju posredo-
vala predlog pogodbe o koncesiji.

15. Dodatne informacije lahko interesen-
ti dobijo na Občini Vipava pri Majdi Sever,
tel. 05/36-43-410.

Občina Vipava

Ob-94988

Ponovni javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

stavbnega zemljišča
1. Predmet prodaje:
Stavbno zemljišče:
Zaporedna št. 1
– parc. št. 85/6 k.o. Kaplja vas, travnik,

v izmeri 242 m2. Izklicna cena: 3,014.352
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SIT, od česar znaša vrednost zemljišča
2,511.960 SIT, 20% DDV pa znaša
502.392 SIT.

Zaporedna št. 2
– parc. št. 86/7 k.o. Kaplja vas, travnik,

v izmeri 1 426 m2. Izklicna cena:
17,762.256 SIT, od česar znaša vrednost
zemljišča 14,801.880 SIT, 20% DDV pa
znaša 2,960.376 SIT.

Zaporedna št. 3
– parc. št. 207/10 k.o. Moste, dvorišče

v izmeri 157 m2. Izklicna cena:
1,317.490,62 SIT, od česar znaša vrednost
zemljišča 1,097.908,85 SIT, 20% DDV pa
znaša 219.581,77 SIT.

Zaporedna št. 4
– parc. št. 53/13 k.o. Kaplja vas, trav-

nik v izmeri 242 m2. Izklicna cena:
2,030.781,72 SIT, od česar znaša vrednost
zemljišča 1,692.318,10 SIT, 20% DDV pa
znaša 338.463,62 SIT.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne ose-
be s sedežem v RS in fizične osebe, držav-
ljani RS. Fizične osebe morajo ponudbi pri-
ložiti potrdilo o državljanstvu RS, pravne
osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni
starejši od 30 dni.

Pisne ponudbe z dokazili in navedbo ce-
ne je treba dostaviti do vključno 13. junija
2003 do 12. ure na sedež Občine Komen-
da, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Na
kuverti mora biti pod naslovom vidna (pou-
darjena) oznaka, z navedbo zap. št. “Po-
nudba za nakup – zap. št. …… – Ne odpi-
raj.”

Interesenti morajo v roku za oddajo vpla-
čati varščino v višini 50.000,00 SIT na tran-
sakcijski račun Občine Komenda
št. 01364-0100002342, sklic na številko
7221-465020002. Ponudnikom, ki na raz-
pisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek
brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpi-
ranju ponudb.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno. Izbrani ponu-
dnik mora podpisati kupoprodajno pogod-
bo v primeru prodaje nepremičnim pod zap.
št. 1, 2, 3, 4, najpozneje v 15 dneh po
prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot
najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora
plačati najkasneje v roku 8 dni po podpisu
kupoprodajne pogodbe, pri čemer se polo-
žena varščina všteje v kupnino. Če kupec v
zgoraj določenem roku ne podpiše kupo-
prodajne pogodbe ali če ne plača celotne
kupnine, varščina zapade in velja, da je od-
stopil od pogodbe.

Stroške sestave notarskega zapisa, stro-
ške za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo
in druge morebitne stroške plača kupec.

Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne ce-
ne, ali ki bodo prispele po preteku razpi-
snega roka ali s pogoji v nasprotju s tem
razpisom in ponudb, za katere ne bo vpla-
čana varščina, se ne bodo upoštevale.

Nepremičnine so naprodaj po načelu “vi-
deno – kupljeno”.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 13. 6. 2003 ob 13. uri, na sedežu Ob-
čine Komenda, Glavarjeva cesta 104, 1218
Komenda, lahko sodelujejo tudi ponudniki
ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblasti-
lom.

Ponudniki bodo o izbiri pisno obvešče-
ni.

Dodatne informacije interesenti lahko do-
bijo na Občini Komenda, Zajčeva 23, 1218
Komenda, na oddelku za okolje in prostor
ali pri županu, v času uradnih ur.

Občina Komenda

Javne dražbe

Ob-94708
Na podlagi 97. člena Statuta občine Bel-

tinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00,
67/01 in 11/03) in Odloka o proračunu
občine Beltinci za leto 2003 (Uradni list
RS, št. 35/03) in na podlagi sklepa Občin-
skega sveta občine Beltinci, ki je bil sprejet
na seji dne 8. 5. 2003, Občina Beltinci
razpisuje

javno dražbo
za prodajo občinskega stvarnega

premoženja
Predmet javne dražbe: skladišče se-

menskega krompirja v Lipovcih, stoječe na
parc. št. 2908/1 poslovna stavba v izmeri
627 m2 in dvorišče v izmeri 1.826 m2, v
skupni izmeri 2.453 m2, vpisano v vložek
št. 862 k.o. Lipovci (v bližini industrijskega
kompleksa KG Rakičan, LEK…) in v bližini
železniške postaje, po izklicni ceni
41,010.250 SIT.

Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo dne 20. 6. 2003 ob 10. uri na sedežu
občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Bel-
tinci.

Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna in jo bo vodila

komisija.
Znesek višanja pri dražbi je po 100.000

SIT.
Vsak dražitelj mora vplačati pred začet-

kom dražbe varščino v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun občine Beltinci
pri Banki Slovenije št. 01202-0100011541.
Dražitelj mora pred začetkom dražbe pre-
dložiti dokazilo o plačilu varščine.

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Pred začetkom javne dra-
žbe morajo pravne osebe prodajalcu pre-
dložiti izpisek iz sodnega registra, fizične
osebe pa potrdilo o državljanstvu Republi-
ke Slovenije. Pooblaščenci pravnih in fizič-
nih oseb morajo na javni dražbi predložiti
pisno pooblastilo, fizična oseba se izkaže z
osebnim dokumentom.

Uspelemu dražitelju se položena varšči-
na všteje v kupnino. Tistim dražiteljem, ki na
dražbi niso uspeli, se varščina po končani
dražbi vrne v 5 dneh brez obresti.

Komisija lahko s soglasjem župana obči-
ne Beltinci postopek javne dražbe ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se po-
vrnejo stroški dražiteljem v višini izkazanih
stroškov.

Uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo
v roku 15 dni po javni dražbi.

Če uspeli ponudnik ne sklene pogodbe
oziroma ne plača kupnine v razpisanem
roku, varščina zapade v korist občine Bel-
tinci.

Kontaktna oseba je Janez Senica, zapo-
slen na Občinski upravi občine Beltinci. Vse
dodatne informacije so na voljo po tel.

02/541-35-47 vsak delavnik med 8. in 10.
uro. Ogled nepremičnine je možen na pod-
lagi predhodnega dogovora s kontaktno
osebo.

Plačilni pogoji: kupnina se plača v celoti
v dobro transakcijskega računa občine Bel-
tinci v 8 dneh po sklenitvi pogodbe.

Dražitelj, ki je uspel – kupec plača po-
leg kupnine tudi vse druge stroške in javne
dajatve povezane s tem nakupom, zlasti pa
davčne dajatve, stroške sestave in overitve
pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega pre-
nosa nepremičnine.

Premoženje se prodaja po načelu »vide-
no-kupljeno«.

Prenos lastninske pravice na kupca se
opravi, ko so izpolnjeni plačilni pogoji in je
prodajna pogodba overjena pri notarju.

Občina Beltinci

Ob-94709
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za

zapiranje rudnika urana d.o.o., Todraž 1,
4224 Gorenja vas, objavlja

javno dražbo
za prodajo dvosobnega stanovanja s ka-

binetom št. 18/3, Sestranska vas 14, Go-
renja vas, po izklicni ceni 8,600.000 SIT.

Davek na prodajo nepremičnin ni vklju-
čen v ceni in bo obračunan na končno pro-
dajno ceno, plača ga kupec.

Javna dražba bo v sredo 18. 6. 2003 v
prostorih družbe ob 10. uri.

Prodaja bo potekala po načelu “Videno
– kupljeno”. Poznejših reklamacij ne bomo
upoštevali.

Na dražbi lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki bodo pred začetkom dra-
žbe plačale varščino v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun prodajalca št.
07000-0000168385 pri Gorenjski banki
d.d. Kranj. Pooblaščenci morajo predložiti
pooblastilo.

Varščina bo kupcu vračunana v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v ro-
ku 5 dni po opravljeni dražbi.

Plačilo celotne kupnine: v 60 dneh po
končani dražbi, sicer varščina zapade.

RŽV je prvi lastnik. Vpis v zemljiško knji-
go je v zaključni fazi.

Stanovanje je zasedeno. Stanovalec ima
doživljenjsko stanovanjsko pravico in pravi-
co do plačevanja neprofitne najemnine.
Prav tako ima stanovalec predkupno pravi-
co pod enakimi pogoji.

Dodatna vlaganja v stanovanju po letu
2001 niso vključena v ceno. O višini teh
vlaganj in načinu plačila se bosta dogovori-
la stanovalec in kupec po izvedeni prodaji.

Informacije: od 3. 6. 2003 do 13. 6.
2003 med 8. in 10. uro, Peter Dolenc, tel.
04/51-59-320.

Ogled: 12. 6. 2003 in 13. 6. 2003 od
8. do 9. ure.

Rudnik Žirovski vrh
Javno podjetje za zapiranje

rudnika urana d.o.o.

Ob-94819
Na podlagi sklepa Mestnega sveta Me-

stne občine Nova Gorica št.
403-02-1/2003 z dne 24. 4. 2003 in do-
ločil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
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upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) objavljamo

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

A) Predmet javne dražbe:
1. Bivša OŠ na Banjšicah št. 68 (k.o.

Banjšice, parc. št. 255 poslovna stavba v
izmeri 362 m2, parc. št. 755/2 neplodno
v izmeri 470 m2 in parc. št. 755/4 travnik
v izmeri 135 m2). Izklicna cena je
20,172.000 SIT, najnižji znesek višanja je
100.000 SIT.

2. Poslovni prostor v pritličju stavbe na
ulici IX. korpusa št. 29 v Solkanu (k.o. Sol-
kan, parc. št. 3254 stan. stavba v izmeri
112,17 m2 in parc. št. 3255 dvorišče v izme-
ri 16 m2).

MO NG je solastnik do 1/2. Izklicna ce-
na za celoten prostor je 10,910.100 SIT,
najnižji znesek višanja je 50.000 SIT.

3. Gospodarsko poslopje v Merljakih št.
48 (k.o. Renče, parc. št. 359/1 stan. stav-
ba v izmeri 127 m2). Izklicna cena je
2,274.000 SIT, najnižji znesek višanja je
20.000 SIT.

4. Stavba v Dornberku (k.o. Dornberk,
parc. št. 230/1 posl. stavba v izmeri
253 m2).

Izklicna cena je 3,550.500 SIT, najnižji
znesek višanja je 30.000 SIT.

5. Poslovni prostor v Obrtnem domu,
Gradnikove brig. 6, Nova Gorica (k.o. Nova
Gorica, parc. št. 658/3 poslovni prostor v
izmeri 125,62 m2). Izklicna cena je
41,991.900 SIT, najnižji znesek višanja je
200.000 SIT. Poslovni prostor je oddan v
najem.

B) Pogoji javne dražbe:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo dr-

žavljani Republike Slovenije ali pravne ose-
be s sedežem v Republiki Sloveniji. Zasto-
pniki pravnih oseb se morajo izkazati s poo-
blastilom za zastopanje.

2. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«.

3. Vsi stroški in dajatve v zvezi s preno-
som lastništva bremenijo kupca.

4. Interesenti morajo za pristop na dra-
žbo vplačati varščino v višini 10% od izklic-
ne cene do vključno 16. 6. 2003 na TRR
Mestne občine Nova Gorica št.
01284-0100014022, sklic na št. 18
75833-7200005-2003.

5. Izbrani ponudnik mora skleniti pogod-
bo najkasneje v 30 dneh od zaključka javne
dražbe in plačati kupnino v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe, pri čemer je plačilo ce-
lotne kupnine bistvena sestavina pogodbe.
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe v roku, se mu vplačana varščina
ne vrne.

6. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu ponudniku vračunal v kupnino,
neuspelim dražiteljem pa vrnil v 10 dneh
brez obresti.

7. Vse informacije v zvezi z javno dražbo
lahko dobite v stavbi Mestne občine Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gori-
ca (soba št. 13/I) ali na tel. 05/335-01-25.

C) Javna dražba bo v ponedeljek dne
16. 6. 2003 ob 13. uri v stekleni dvorani
stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg Ed-
varda Kardelja 1, Nova Gorica.

Mestna občina Nova Gorica

Razpisi delovnih
mest

Št. 111-42/03-0515 Ob-94704
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. Na podlagi 19. člena Zakona o držav-

nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94,
59/99 in 110/02):

a) 2 prosti mesti okrožnih državnih
tožilcev na Okrožnem državnem tožil-
stvu v Murski Soboti.

II. Na podlagi 19. člena v zvezi s petim
odstavkom 13. člena Zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94, 59/99
in 110/02):

a) 1 prosto mesto pomočnika okrož-
nega državnega tožilca na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Murski Soboti.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu,

K II/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
pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtem odstavku 15. člena Zakona o dr-
žavnem 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. 111-36/03-0515 Ob-95205
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena Zakona o držav-

nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94,
59/99 in 110/02):

a) 2 prosti mesti okrožnih državnih
tožilcev na Okrožnem državnem tožil-
stvu v Krškem.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 14/03 Ob-94755
Svet Ljudske univerze Lendava, Kidriče-

va 1, 9220 Lendava, razpisuje delovno me-
sto

direktorja.
Kandidati morajo izpolnjevati splošne za-

konske pogoje v skladu s 53., 55. in 145.

členom Zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l.
RS, št. 14/03) in v skladu s 16. členom
Zakona o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS,
št. 12-572/96).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobno-
sti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.

Predviden začetek dela bo 1. 9. 2003.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev pošljite v osmih dneh po objavi na na-
slov: Ljudska univerza Lendava, Kidričeva
1, 9220 Lendava, s pripisom Za razpis.

O izboru bodo kandidati obveščeni v za-
konitem roku.

Ljudska univerza Lendava

Ob-94891
Šolski center Velenje razpisuje nasled-

nja delovna mesta:
– 1 učitelja slovenskega jezika; po-

goj: prof. slovenščine,
– 3 učitelje nemškega jezika; pogoj:

prof. nemščine,
– 3 učitelje angleškega jezika; pogoj:

prof. angleščine,
– 2 učitelja fizike; pogoj: prof. ali univ.

dipl. inž. fizike,
– 1 učitelja športne vzgoje; pogoj:

prof. športne vzgoje,
– 1 učitelja družboslovnih predmetov

s krajšim delovnim časom; pogoj: prof. filo-
zofije in sociologije,

– 1 učitelja zdravstvene vzgoje in na-
ravoslovja s krajšim delovnim časom,

pogoj: univ. izobrazba zdravstvene sme-
ri, biologije, telesne vzgoje ali psihologije
ter končan program izpopolnjevanja za uči-
telja zdravstvene vzgoje,

– 2 svetovalna delavca, 1 v kombina-
ciji za delo vzgojitelja v Dijaškem in študent-
skem domu, pogoj: 1 univ. dipl. pedagog in
1 dipl. soc. delavec,

– 1 učitelja strokovno-teoretičnih
predmetov s področja računalništva; po-
goj: univ. dipl. inž. elektrotehnike z najmanj
2 letnimi delovnimi izkušnjami na področju
računalništva,

– 1 učitelja strokovno-teoretičnih
predmetov elektrotehniškega področja
s krajšim delovnim časom; pogoj: visoko-
šolska izobrazba s področja elektrotehnike,

– 2 učitelja praktičnega pouka na
elektrotehniškem področju; pogoj: višje-
šolska izobrazba s področja elektrotehnike,

– 1 učitelja za poučevanje tehnologi-
je za poklic avtomehanika in 1 učitelja
za poučevanje računalniško podprtih te-
hnologij, oba s polovičnim delovnim ča-
som; pogoj: univ. dipl. inž. strojništva,

– 2 učitelja ekonomskih predmetov
in praktičnega pouka; pogoj: univ. dipl.
ekonomist,

– 2 učitelja praktičnega pouka pred-
meta priprava in serviranje jedi; pogoj:
predm. učitelj biologije in gospodinjstva s
predhodno izobrazbo v gostinski stroki ali
predm. učitelj gospodinjstva,

– 3 laborante za Višjo strokovno šo-
lo, od tega 2 s polovičnim delovnim časom;
pogoj: za enega s polnim in enega s polo-
vičnim delovnim časom inž. elektrotehni-
ke-elektronik z znanjem računalništva, za



Stran 2978 / Št. 49-51 / 30. 5. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

enega s polovičnim delovnim časom pa inž.
računalništva z znanjem elektronike,

– 1 organizatorja delovne prakse z
višješolsko izobrazbo,

– 1 delavca za vzdrževanje elektroe-
nergetskih instalacij in naprav; pogoj:
elektrotehnik energetik in

– 1 tajnico šole s krajšim delovnim ča-
som, pogoj: srednja strokovna izobrazba.

Z izbranimi kandidati bomo sklenili de-
lovno razmerje 1. 9. 2003 za določen čas
enega šolskega leta, to je do 31. 8. 2004.
Dva učitelja, en nemščine in en angleščine,
bosta nadomeščala delavki v porodniški.
Vsi, z izjemo tistih, kjer je naveden krajši
delovni čas, bodo sklenili delovno razmerje
s polnim delovnim časom. Kandidate za raz-
pisana dela vabimo, da pošljejo prijave z
dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh
od objave razpisa na Šolski center Velenje,
Trg mladosti 3, Velenje. O izbiri bomo pri-
javljene kandidate obvestili v zakonskem ro-
ku. Podrobnejše informacije lahko kandida-
ti dobijo po tel. 03/896-06-00.

Šolski center Velenje

Ob-95027
Inštitut in akademija za multimedije, Ljub-

ljana, objavlja razpis za
predavatelje višje strokovne šole
za program Multimediji (VI. stopnja izo-

braževanja), za naslednje predmete: stro-
kovna terminologija v tujem jeziku (angle-
ški jezik), psihologija dela in medsebojnih
odnosov, poslovno sporazumevanje, zako-
nodaja s področja multimedijev, oblikova-
nje in pisno sporočanje, audovizualno spo-
ročanje, glavni računalniški in grafični pro-
grami, glavni multimedijski programi, mul-
timedijski sistemi in osnove
telekomunikacij, fotografija in snemanje,
montaža multimedijskih izdelkov in praktič-
no izobraževanje.

Skladno z 92. in 96. členom Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Ur. l. RS, št. 12/96 in 23/96) in
Pravilnikom o postopku za pridobitev naziva
predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 17/96),
bo naziv predavatelja višje šole podeljen
kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje
glede:

– izobrazbe (Ur. l. RS, št. 4/02 – Odred-
ba o strokovni izobrazbi predavateljev in dru-
gih strokovnih delavcev v izobraževalnem
programu za pridobitev višje strokovne izo-
brazbe Multimediji,

– delovne dobe – najmanj tri leta delov-
nih izkušenj,

– vidnih dosežkov na strokovnem podro-
čju (Ur. l. RS, št. 27/96 – Kriteriji za določi-
tev vidnih dosežkov na strokovnem podro-
čju za pridobitev naziva predavatelj višje šo-
le.

Prijave z življenjepisom in overjenimi do-
kazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev poš-
ljite v 15 dneh od objave na naslov: Inštitut
in akademija za multimedije, Ljubljana, Le-
skoškova 12, 1000 Ljubljana. S sprejetimi
kandidati bomo sklenili pogodbeno delov-
no razmerje. Dodatne informacije lahko do-
bite na spletni strani www.ia-multimedija.si,
po el. pošti martin.mele@ia-multimedija.si
in po tel. 01/524-00-45 in 070/401-007.

Inštitut in akademija za
multimedije, Ljubljana

Ob-95194
Osnovna šola Bibe Röcka Šoštanj, Ka-

juhova 8, 3325 Šoštanj, razpisuje prosta
delovna mesta:

1. učitelja matematike in fizike - za
določen čas, s polnim delovnim časom,

2. učitelja slovenskega jezika in nem-
škega jezika - za določen čas, s polnim
delovnim časom,

3. učitelja računalništva in tehnične
vzgoje - za določen čas, s polnim delovnim
časom. Od kandidata pričakujemo dobro
poznavanje šolskih programov in rač. jezika
LOGO, vzdrževanje in nameščanje prog.
opreme, smisel za vodenje računalniških te-
čajev,

4. dveh učiteljev razrednega pouka -
za določen čas, s polnim delovnim časom
(prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
opravljenimi ali priznanimi moduli za devet-
letko in z izkušnjami s poučevanjem v 1. in
2. razredu),

5. učitelja razrednega pouka v OPB -
za določen čas, s polnim delovnim časom,

6. učitelja angleškega jezika - za do-
ločen čas, s krajšim delovnim časom.

Začetek dela je 1. september 2003.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, do-

ločene z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev pošljite v 8 dneh po objavi na gornji
naslov.

Osnovna šola Bibe Röcka Šoštanj

Druge objave

Ob-94779
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Ur. l. RS, št. 10/98 in 74/98)
in 128. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur.
l. RS, št. 34/99) ter Odloka o proračunu
občine Dobrovnik (občinske objave Občine
Dobrovnik št. 1/31. 3. 2003) izdajam

sklep
o uvedbi subvencij za pospeševanje in
razvoj kmetijstva Občine Dobrovnik za

leto 2003
Proračunska postavka 411 – 2.3.
Skupna višina sredstev 5,000.000 SIT.
I. Strokovno izobraževanje
Višina sredstev 200.000 SIT.
1. Pogoji: zahtevek lahko vloži pravna ali

fizična oseba, za strokovno izobraževanje,
ki niso v stalnem letnem programu društev
in ustanov. Kot dokazilo o izvedbi programa
se mora predložiti:

– program in stroški izobraževanja ter
čas trajanja izobraževanja,

– predavatelj in seznam udeležencev s
podpisom,

– splošni podatki o organizatorju izobra-
ževanja.

Maksimalna višina subvencije znaša 30%
stroškov kotizacij, vendar ne več kot 5.000
SIT na udeleženca.

II. Živinoreja
Višina sredstev 800.000 SIT.
1. Subvencioniranje povečanja in obno-

ve staleža živali

Namen subvencioniranja za povečanje
oziroma obnovo staleža živali je predvsem
iz razlogov splošnega upadanja živinoreje v
Občini Dobrovnik.

Višina subvencije za
– plemensko telico ali kravo 40.000 SIT,
– plemenska svinja 8.000 SIT,
– plemenski merjasec 10.000 SIT,
– plemenska kobila 20.000 SIT,
– plemenska ovca 5.000 SIT,
– plemenska koza 5.000 SIT,
– plemenski kozel 8.000 SIT,
– plemenski oven 8.000 SIT.
Splošni pogoji za pridobitev subvencije:
– rejec mora imeti zadovoljive prostore

in zagotovljeno osnovno krmo,
– ustrezno potrdilo o nabavi in kakovosti

plemenske živali,
– pisno mnenje s strani področne kme-

tijske svetovalne službe.
2. Subvencioniranje zavarovalne premi-

je pri zavarovanju plemenske živine
Upravičenec je vsak rejec goveje ple-

menske živali, ki so zavarovane pri kateriko-
li zavarovalnici, izkazuje pa jo z zavarovalno
polico živali za leto 2003.

Višina subvencije znaša 4.000 SIT za
plemensko žival.

3. Subvencioniranje zdravljenja kronič-
nega mastitisa

Subvencijo za zdravljenje mastitisa v vi-
šini 50% od vrednosti zdravljenja, rejec uve-
ljavlja na osnovi zdravstvenih potrdil veteri-
narske službe.

4. Subvencioniranje čebelarstva
Namen subvencioniranja čebelarstva je

pomoč čebelarjem pri zdravljenju bolezni
čebel in nabavi čebel matic.

Višina subvencije za nabavo čebel matic
500 SIT/matica, za zdravljenje bolezni va-
rooze 50% stroškov. Do subvencije so upra-
vičeni občani Občine Dobrovnik. Uveljavlja-
jo ga z zdravstvenim potrdilom veterinarske
službe in ustreznim dokumentom o nabavi
zdravil.

III. Poljedelstvo
Višina sredstev 500.000 SIT.
1. Subvencioniranje nakupa semen ajde,

prosa, pire in rža
Namen: za obnovo uvajanja proizvodnje

starih kultur, subvencija za semena znaša
50 SIT/kg.

2. Subvencioniranje stroškov analize
vzorcev tal in krme

Subvencionirajo se analize vzorcev tal
za trajne nasade, njivske površine in vrtnine
ter vzorcev krme v višini 50% največ 2 vzor-
ca na upravičenca. Do subvencije so upra-
vičene fizične osebe s stalnim bivališčem
na območju Občine Dobrovnik, ki jim je
kmetijstvo osnovna oziroma dopolnilna de-
javnost.

Zahtevek vloži izvajalec storitve tako, da
zahtevku priloži fotokopijo analiznega izvi-
da, iz katerega bo razvidno, kdo je koristnik
storitve, cena storitve in dokazilo, da je ko-
ristnik plačal le 50% storitve.

3. Subvencioniranje testiranja škropilnic
in izobraževanja s področja varnega dela z
fitofarmacevtskimi sredstvi

S ciljem ohranjanja narave in uporabe
primernih škropilnic ter smotrne uporabe
pesticidov v kmetijske namene se subven-
cionira testiranje škropilnic v višini:

– 50% za stroške testiranja škropilnic,
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– 30% za stroške izobraževanja FFS.
Upravičenci lahko uveljavljajo subvenci-

je na podlagi dokazil o plačilu.
4. Subvencioniranje kalcifikacije tal
Namen: za boljšo godnost tal, rodovit-

nost tal se namenja del sredstev za apnenje
tal. Subvencioniranje kalcifikacije tal je 40%
maloprodajne cene z analizo tal.

5. Subvencioniranje zavarovanja posev-
kov

Subvencija je namenjena za subvencio-
niranje zavarovanja kmetijskih posevkov v
višini 20% zavarovalne premije. Najnižji zne-
sek subvencije je 1.000 SIT.

6. Subvencioniranje sadik vrtnin
Subvencionira se nabava sadik vrtnin v

višini 30% maloprodajne cene, najmanjša
zasajena površina ne sme biti manjša od
0,10 ha, ki jo izkazuje s pogodbo o proiz-
vodnji z uradnim organizatorjem proizvod-
nje.

IV. Vinogradništvo in sadjarstvo
Višina regresa 500.000 SIT.
1. Subvencioniranje nabave trsnih ce-

pljenk
Ukrep subvencioniranja je namenjen po-

večani in kakovostni pridelavi vin. Do sub-
vencije so upravičene fizične osebe s stal-
nim bivališčem v Občini Dobrovnik, ki so
vpisani v register pridelovalcev grozdja in
vina v skladu z Zakonom o vinu in drugih
proizvodih iz grozdja in vina (Ur. l. RS,
70/97) in imajo v lasti, zakupu oziroma v
drugačni obdelavi 0,05 ha ali več vinogra-
da na območju Občine Dobrovnik. Subven-
cioniranje nakupa trsnih cepljenk (kakovo-
stno poreklo) za več kot 50 trsnih cepljenk
znaša 140 SIT/kom.

2. Subvencioniranje nabave sadnega
drevja

Subvencioniranje nakupa sadnega dre-
vja najmanjša površina zasajenega intenziv-
nega nasada 0,30 ha – 400 SIT za sadiko.
Za ostale sadne vrste najmanjša zasajena
površina 0,10 ha – 400 SIT za sadiko.

V. Investicije 3,000.000 SIT.
Namen subvencioniranja investicij v kme-

tijstvu je vzpodbujanje in ohranjanje obsto-
ječe proizvodnje s področja živinoreje in po-
ljedelstva, ter vzpodbujanje novih progra-
mov, ki jih v občini primanjkuje, bi pa lahko
bili osnovni oziroma dopolnilni program
kmetijske dejavnosti.

1. Živinoreja
Prednostne investicije v živinoreji je pro-

gram enega ali več živinorejskih proizvajal-
cev, ki na tak način prestrukturirajo oziroma
povečujejo proizvodnjo, hkrati pa s skupnim
projektom zmanjšujejo stroške proizvodnje
in povečujejo rentabilnost posameznih pro-
gramov.

Subvencija znaša 15.000 SIT za 1 kom
GVŽ/stojišču. Maksimalni znesek subven-
cije je 450.000 SIT.

Poleg splošnih pogojev morajo biti iz-
polnjeni še naslednji posebni pogoji:

– priloženo gradbeno dovoljenje ali lo-
kacijsko informacijo,

– objekt mora biti usklajen z normativi
za živinorejsko proizvodnjo,

– minimalno število je 10 kom GVŽ (glav
velike živine),

– obdobje proizvodnje mora biti vsaj
5 let,

– minimalni investicijski elaborat.

2. Poljedelstvo
Subvencije so namenjene za postavitev

rastlinjakov.
Subvencionira se m2 površine rastlinja-

ka po 1.000 SIT/za m2. Maksimalni zne-
sek subvencije znaša 250.000 SIT.

Poleg splošnih pogojev morajo biti iz-
polnjeni tudi posebni pogoji:

– priloženo gradbeno dovoljenje oziro-
ma lokacijsko informacijo,

– minimalna površina rastlinjaka mora
znašati 200 m2.

3. Kmečki turizem in ostale dopolnilne
dejavnosti

– Kmečki turizem, vinotoč, turistična
kmetija ali kmetija odprtih vrat

Subvencionira se m2 funkcionalne po-
vršine (prostori za goste) po 3.000
SIT/za m2, oprema za vinotoč in ureditev
okolice. Maksimalna subvencija lahko zna-
ša 300.000 SIT.

Poleg splošnih pogojev morajo biti iz-
polnjeni tudi posebni pogoji:

– priloženo gradbeno dovoljenje,
– priloženo uporabno dovoljenje,
– dokazila o plačanih obveznostih
– uradni obratovalni čas dejavnosti mo-

ra biti vsaj 3 krat tedensko,
– gostinska ponudba mora biti usklaje-

na z značilnostjo kraja,
– obdobje obratovanja je vsaj 5 let od

prejema subvencije,
– Dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Za vzpodbujanje domače obrti (lesna

obrt, kovaštvo, pletenje,…), izdelavo spo-
minkov in ostalih dejavnosti povezanih s
kmetijsko predelovalno proizvodnjo (peka
domačega kruha, perecov in peciva, pre-
delava vrtnin, vinogradništva in kletarstva,
žganjekuha). Subvencionira se 50% nakup
opreme za zagon dejavnosti v maksimalni
vrednosti 300.000 SIT.

– Sobodajalci
Subvencije so namenjene tistim upravi-

čencem, ki so pripravljeni oddajati sobe in
so vpisani v register pri upravni enoti. Mak-
simalna sredstva subvencije znašajo
300.000 SIT oziroma 20.000 SIT po leži-
šču.

Splošni pogoji:
– upravičenci za subvencioniranje kme-

tijskega programa so občani Občine Do-
brovnik za kmetijske površine, ki ležijo na
območju Občine Dobrovnik,

– upravičenost do posameznih subvencij
se izkazuje z veljavnimi dokumenti (dokument
o nabavi oziroma storitvi (račun iz leta 2003)
ter kakovosti (deklaracija), EMŠO, davčna
številka, številka tekočega računa ali hranil-
ne knjižice, za ustrezno zgoraj navedeno po-
stavko subvencioniranja.

– pri poglavju II, zap. št. 1 in poglavju
V. zap. št. 1. izda strokovno mnenje Kme-
tijska svetovalna služba.

Razpis subvencij velja za leto 2003 in
se lahko uveljavlja do konca meseca no-
vembra 2003.

V primeru, če se katera od postavk sub-
vencioniranja ne izkoristi v celoti, se lahko
preostali znesek subvencij prenese na na-
slednjo postavko, v kateri primanjkuje sred-
stev.

Občina Dobrovnik

Št. 46001-2/03-5/2 Ob-94689
V skladu z Uredbo o pridobivanju, raz-

polaganju in upravljanju s stvarnim premo-
ženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03) in na podlagi sklepa Občinskega
sveta občine Kamnik št. 03201-202-45 z
dne 24. 4. 2003, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

Predmet prodaje:
1. a) Predmet prodaje je del zemljišča

parc. št. 743 k.o. Kamnik, na katerem je
skladno s pogoji iz Odloka o zazidalnem
načrtu območja B5 Perovo (Uradni list RS,
št. 65/97), predvidena gradnja trgovsko-
poslovno-stanovanjskega objekta.

Zemljišče, ki je predmet prodaje meri
ca. 3.000 m2. Točna površina bo razvidna,
ko bo izvedena parcelacija, kakor jo predvi-
deva že navedeni zazidalni načrt.

Za podrobnejše informacije o pogojih
gradnje in gabaritih objekta se zainteresira-
ne osebe lahko obrnejo na Oddelek za oko-
lje in prostor Občine Kamnik, Brumec, tel.
8318-115.

b) Izhodiščna cena zemljišča je izraču-
nana na dan 8. 4. 2003 in znaša
10.000 SIT/m2, brez 20% DDV.

2. a) Predmet prodaje je zemljišče
parc.št. 255/2, v izmeri 1.400 m2 k.o. Pa-
lovče na katerem je možna stanovanjska
gradnja.

b) Izhodiščna cena zemljišča je izraču-
nana na dan 8. 4. 2003 in znaša 9.738
SIT/m2, brez 20% DDV.

3. a) Predmet prodaje je zemljišče parc.št.
1557/13, dvorišče v izmeri 44 m2, dvorišče v
izmeri 66 m2 in zelenica v izmeri 248 m2 k.o.
Podgorje. Zemljišče leži v sklopu objektov Sto-
la na Ljubljanski 45 v Kamniku.

b) Izhodiščna cena zemljišča je izraču-
nana na dan 8. 4. 2003 in znaša
14.000 SIT / m2, brez 20% DDV.

Pogoji:
1. Ponudnik je lahko pravna oseba s se-

dežem v RS, ki se izkaže z izpisom iz so-
dnega registra ali fizična oseba, ki se izka-
že s potrdilom o slovenskem državljanstvu.

2. Ponudnik mora v ponudbi navesti ka-
tero nepremičnino iz razpisa kupuje, ceno,
rok in način plačila kupnine.

3. Kupnino mora izbrani kupec plačati v
roku 8 dni po podpisu pogodbe ali najka-
sneje do 30. 11. 2003, če bo dogovorjeno
obročno plačilo kupnine in bo kupec nepla-
čani del kupnine zavaroval z nepreklicno
bančno garancijo na prvi poziv.

4. Nepremičnine so naprodaj po siste-
mu »videno – kupljeno«. Notarske stroške
plača kupec.

5. Zavezanec za plačilo DDV je prodaja-
lec.

6. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Občina Kamnik,
Oddelek za okolje in prostor, Glavni trg 24,
1240 Kamnik ali oddane na vložišču Obči-
ne Kamnik, v zapečateni ovojnici z oznako
»Ponudba za nakup nepremičnin pod zap.
št. Ne odpiraj« do vključno 18. 6. 2003.

7. Ponudniki bodo o izboru pisno obve-
ščeni.

8. Prednost pri izboru bo imel kupec, ki
bo za posamezno nepremičnino ponudil vi-
šjo ceno.
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9. Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo
z najboljšim ali katerim koli ponudnikom
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino,
ki je zajeta v tem razpisu.

10. Vse informacije glede nepremičnin
dobijo zainteresirani kupci po telefonu
83-18-104 (Bojan Mlakar) ali 83-18-128
(Ivanka Ogrinec).

Občina Kamnik

Št. 1.1.1.385/2003 Ob-94727
Slovenske železnice d.d., objavljajo

javno zbiranje ponudb
za nakup delnic Zdravilišča Atomske

Toplice d.d.
1. Prodajalec: Slovenske železnice d.d.,

Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana.
2. Predmet prodaje: predmet prodaje je

168.480 navadnih imenskih delnic oziroma
28,48% osnovni delež kapitala družbe Zdra-
vilišče Atomske Toplice d.d.

3. Izhodišča za sestavo ponudbe: pro-
dajalec bo obravnaval ponudbe, ki bodo
vsebovale najmanj naslednje elemente:

– ponujena cena: izražena mora biti s
točno določenim tolarskim zneskom,

– način plačila: gotovinsko plačilo,
– rok plačila: največ 30 dni od dneva

sklenitve notarsko overjene pogodbe,
– plačilo stroškov: vse stroške v zvezi s

sklenitvijo pravnega posla plača kupec,
– rok veljavnosti ponudbe ne sme biti

krajši kot 30 dni od poteka roka za vložitev
ponudb.

4. Pogoji udeležbe
1. Varščina za resnost ponudbe
Ponudniki, ki želijo sodelovati pri javnem

zbiranju ponudb, so skupaj s ponudbo pro-
dajalcu dolžni nakazati varščino za resnost
ponudbe v znesku 150,000.000 SIT, doka-
zilo o plačilu pa predložiti najkasneje do
roka za oddajo ponudbe. Varščino morajo
ponudniki nakazati na transakcijski račun
Slovenskih železnic d.d. odprt pri Novi Ljub-
ljanski banki d.d. št. 02923-0019346887.

V primeru sklenitve prodajne pogodbe
bo varščina, ki jo je plačal izbrani ponudnik
za aro, neobrestovano všteta v kupnino.

Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, bo ne-
obrestovani znesek vplačane varščine, vr-
njen na njihove račune najkasneje v 3 de-
lovnih dneh po izboru najugodnejšega po-
nudnika.

2. Naslov in rok za oddajo ponudbe
Ponudbe pošljite na naslov: Slovenske

železnice d.d., Služba za finance, Kolodvor-
ska ul. 11, 1506 Ljubljana, z oznako: »Ne
odpiraj - za komisijo«. Obravnavane bodo
ponudbe, ki bodo prispele na sedež proda-
jalca do vključno 10. 6. 2003 do 14. ure.

Upoštevane bodo le pravočasne in po
vsebini iz 3. točke popolne ponudbe.

5. Izbira ponudnika: ponudbe bo pregle-
dala in ocenila posebna komisija za vode-
nje in nadzor postopka prodaje premoženja
Slovenskih železnic d.d. Komisija bo po-
nudbe presojala na podlagi zgoraj navede-
nih kriterijev.

Če se prodajalec odloči za sklenitev po-
godbe, bo izbran ponudnik, ki bo ob izpol-
njevanju navedenih pogojev ponudil najvi-
šjo ceno. Če bo ponudb z enako, najvišjo
ceno več, ima prednost pri nakupu ponu-
dnik, ki bo ponudil krajši rok plačila.

Ponudniki bodo o izboru obveščeni ta-
koj po končanem postopku, vendar najka-
sneje 15 dni od poteka zadnjega dne roka
za prijavo.

6. Sklentev pogodbe: na podlagi tega
razpisa Slovenske železnice d.d. niso zave-
zane skleniti pogodbe o prodaji Zdravilišča
Atomske Toplice d.d. z najboljšim ali kate-
rimkoli ponudnikom.

Če izbrani ponudnik najkasneje v 10
dneh od poziva prodajalca ne sklene notar-
sko overjene pogodbe o prodaji delnic
Zdravilišča Atomske Toplice d.d., je proda-
jalec upravičen obdržati varščino za resnost
ponudbe.

Preostanek kupnine, ki predstavlja razli-
ko med plačano varščino in dogovorjeno
ceno, plača izbrani ponudnik v roku plačila,
opredeljenem v ponudbi. Ponujeni rok pla-
čila je bistvena sestavina pogodbe, zato šte-
je, da je kupec odstopil od pogodbe, če
preostanka kupnine ne plača v danem ro-
ku. Plačano aro obdrži prodajalec.

Prodajalec posreduje KDD nalog za
preknjižbo delnic na kupca v treh dneh po
plačilu celotne kupnine.

Slovenske železnice d.d.

Ob-94754
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 74/98),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženje države in
občin (Ur. l. RS, št. 12/03) ter sklepa Ob-
činskega sveta občine Vuzenica s 7. redne
seje občinskega sveta z dne 24. 4. 2003,
Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367
Vuzenica, ki jo zastopa župan Miran Kus,
razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Prodajalec: Občina Vuzenica, Mladin-
ska 1, 2367 Vuzenica.

II. Predmet prodaje: predmet prodaje so
naslednje nepremičnine:

A. Parcela št. 379/6, 408 m2, k.o. Vu-
zenica, izklicna cena je 2,295.162,60 SIT
+ davek.

B. Parcela št. 379/7, 421 m2, k.o. Vu-
zenica, s pripadajočim delom poslovne stav-
be v izmeri 62 m2 - izklicna cena je
2,518.632,20 SIT + davek.

C. Parcela št. 379/8, 102 m2, k.o. Vu-
zenica, s pripadajočim delom poslovne stav-
be v izmeri 57 m2 - izklicna cena je 610.215
SIT + davek.

D. Parcela št. 379/9, 57 m2, k.o. Vuze-
nica, s pripadajočim delom poslovne stav-
be v izmeri 39 m2 - izklicna cena je
341.002,50 SIT + davek.

Izklicna cena zgoraj navedenih stavbnih
zemljišč je določena v cenitvenem poročilu
sodno zapriseženega cenilca Marka Čre-
šnika z dne 31. 8. 2002.

III. Načini odplačevanja dosežene kupni-
ne:

– v enkratnem znesku, 8 dni po podpisu
pogodbe,

– odplačilo kupnine do 30 mesečnih
obrokov. Kupec mora skleniti zavarovanje
kredita pri zavarovalnici. Plačana kavcija v
višini 10% se bo upoštevala kot prvi obrok.
Višina mesečnih obrokov se bo mesečno
spreminjala glede na rast evra.

IV. Pogoji sodelovanja:
1. Zemljišča se nahajajo v Vuzenici, v

obrtni coni »Stoparjevo«. Nepremičnine so
zazidana stavbna zemljišča. Na parcelah
pod točko B, C in D se nahaja stara Malgo-
sova delavnica.

2. Ponudbo lahko dajo pravne osebe s
sedežem v Občini Vuzenica ter fizične ose-
be - samostojni podjetniki, ki imajo sedež v
Občini Vuzenica.

3. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 2. 7. 2003 do
15. ure, na naslov: Občina Vuzenica, Mla-
dinska ulica 1, 2367 Vuzenica, v zapečate-
ni kuverti z oznako: »Ne odpiraj - javno zbi-
ranje ponudb za prodajo parcele št. _____
(navedba parcelne številke, za katero dajte
ponudbo), k.o. Vuzenica.

4. Vsak ponudnik mora pred rokom za
oddajo ponudbe položiti kavcijo v višini 10%
izklicne cene. Plačana kavcija bo najugo-
dnejšemu ponudniku vračunana v kupnino,
ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku
8 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika.

5. Pisna ponudba mora vsebovati ime
oziroma naziv in naslov kupca, navedbo ne-
premičnine in ponujeni znesek. Ponudbi je
potrebno priložiti:

– originalni izpisek iz sodnega registra s
katerim pravna oseba izkaže sedež v Repu-
bliki Sloveniji (iz katerega je razvidno, da
ima sedež na območju Občine Vuzenica),
samostojni podjetniki priložijo fotokopijo pri-
glasitvenega lista;

– potrdilo o plačani kavciji v višini 10%
izklicne cene posamezne nepremičnine na
transakcijski račun Občine Vuzenica št.
01341-0100011132, z navedbo »kavcija za
javno zbiranje ponudb za prodajo nepre-
mičnin, za parcelo št. _____«;

– davčno številko in potrdilo Davčne
uprave RS, da ima dražitelj plačane vse dav-
ke in prispevke;

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje.

6. Ponudniki, katerih ponudbe ne bodo
vsebovale vseh elementov ali ne bodo doka-
zovale izpolnjevanja pogojev za sodelovanje,
bodo izločeni iz postopka že na začetku od-
piranja pisnih ponudb javne dražbe.

7. Javno odpiranje pisnih ponudb bo
2. 7. 2003 ob 16. uri, v sejni sobi Občine
Vuzenica.

8. Pravočasno prispele ponudbe bo Ko-
misija za vodenje in nadzor postopka pro-
daje stvarnega premoženja Občine Vuzeni-
ca obravnavala v skladu z Uredbo o pridobi-
vanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03).

9. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno, ki bo
višja ali enaka izklicni ceni. Pri enaki ponud-
beni ceni se javno zbiranje ponudb za po-
samezno nepremičnino ponovi.

10. Sklep o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika, bodo ponudniki, ki na odpiranju po-
nudb niso prisotni, prejeli v 5 dneh po odpi-
ranju.

11. Kupoprodajna pogodba bo s kup-
cem sklenjena v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

12. Overitev pogodbe ter druge stroške
v zvezi z nakupom in prenosom lastništva
plača kupec.
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13. Prodajalec si pridružuje pravico, da
z nobenim od dražiteljev ne sklene pogod-
be kljub ustreznosti ponudbe.

V. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija in do-
datne informacije: Občina Vuzenica, Občin-
ska uprava, Mladinska ulica 1, 2367 Vuze-
nica (Sašo Verdnik, tel. 02/87-912-22, v
času uradnih ur).

Občina Vuzenica

Št. 032-04/2003-6-11 Ob-94875
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,

Bovec (v nadaljevanju: prodajalec) ki ga v
postopku prodaje delnic kot kapitalske na-
ložbe Občine Bovec zastopa Komisija za
prodajo občinskega premoženja občine Bo-
vec (v nadaljevanju: Komisija), na podlagi
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02),
Uredbe o postopkih prodaje in drugih obli-
kah razpolaganja z državnim premoženjem
(Uradni list RS, št. 47/01 in 62/01) in na
podlagi sklepa Občinskega sveta občine
Bovec z dne 27. 3. 2003, objavljamo

poziv za javno zbiranje ponudb
za prodajo 1363 delnic družbe Cestno
podjetje Nova Gorica d.d., Prvomajska

ulica 52, Nova Gorica
1. Ta poziv je objavljen z namenom pri-

dobitve ponudb v postopku javnega zbira-
nja ponudb za prodajo 1363 delnic družbe
Cestno podjetje Nova Gorica, d.d., Prvo-
majska ulica 52, Nova Gorica (v nadaljeva-
nju: družba), ki so navadne, imenske, v ne-
materializirani obliki, ki so v centralnem re-
gistru vrednostnih papirjev označene z oz-
nako CNGG in nominalno vrednostjo vsake
delnice 1.000 SIT, ki predstavljajo do
0,25 odstotka osnovnega kapitala družbe.

2. Cestno podjetje Nova Gorica d.d. je
družba, ki izvaja zlasti novogradnje in vzdr-
ževanja javnih cest in nizkih gradenj.

3. Ponudba za nakup navedenih delnic
mora vsebovati naslednje elemente:

– ceno za nakup, opredeljeno glede na
eno delnico,

– način in rok plačila kupnine.
4. K ponudbi so ponudniki dolžni priloži-

ti vse dokumente oziroma podatke, kot so
zahtevani v informacijskem memorandumu.

5. Ponudniki so dolžni pri Občini Bovec,
Trg golobarskih žrtev 8, Bovec prevzeti in-
formacijski memorandum. Vsak prevzemnik
mora pred prevzemom informacijskega me-
moranduma podpisati izjavo o zaupnosti.
Oseba, ki podpiše izjavo o zaupnosti, mora
predložiti originalno pooblastilo prevzemni-
ka, ki takšno osebo pooblašča za podpis
izjave o zaupnosti ter izročiti prodajalcu iz-
pisek prevzemnika iz sodnega ali drugega
ustreznega registra, ki ni starejši od 30 dni.

6. Rok za predložitev ponudb je 30. 6.
2003.

Za pravočasne se bodo štele ponudbe,
ki bodo prispele na sedež Občine Bovec
Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, najkasne-
je do dne 30. 6. 2003 do 12. ure po
lokalnem času v izvirniku v dveh izvodih v
zapečateni ovojnici s pripisom “ Ponudba

za nakup delnic družbe Cestno podjetje
Nova Gorica d.d. – ne odpiraj “. Ponudbe
morajo biti v slovenskem jeziku. Komisija
lahko kadarkoli podaljša rok za predložitev
ponudb.

7. V 10. členu Statuta delniške družbe
Cestno podjetje Nova Gorica, družbe za
vzdrževanje in gradnjo cest d.d., je med
drugim določeno, da je navadna delnica oz-
nake G prosto prenosljiva med lastniki G
delnic ter da imajo pri prodaji delnice ozna-
ke G na prostem trgu obstoječi lastniki del-
nic drugih oznak oziroma skupine delnic
posameznih oznak pravico uveljaviti pred-
kupno pravico, ki je sorazmerna številu del-
nic, ki jih že imajo v lasti.

8. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se
bodo vrednotile ponudbe so:

a) kupnina za nakup delnic družbe,
b) način in rok plačila kupnine.
Vrstni red, v katerem so navedeni kriteri-

ji za vrednotenje ponudb, ne predstavlja me-
rila za pomembnost posameznega kriterija.

9. Komisija bo izvedla postopek v dveh
fazah in v prvi fazi zbirala samo nezavezujo-
če ponudbe.

Komisija lahko v katerikoli fazi postopka
pozove vse ponudnike ali pa samo tiste,
katerih ponudbe oceni kot najbolj ustrezne,
da ponudbe še dopolnijo v posameznih ele-
mentih.

Komisija lahko v katerikoli fazi postopka
odloči, da z vsemi ponudniki ali le s posa-
meznimi od njih, opravi pogajanja z name-
nom doseganja čim boljših pogojev prodaje
ter preciziranja pogojev prodaje.

Komisija lahko brez kakršne koli odško-
dninske odgovornosti kadar koli prekine po-
stopek ali pogajanja, ne da bi za to navedla
razloge.

10. Obveznost prodajalca, da sklene po-
godbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnej-
še pogoje, ali s katerim koli drugim ponu-
dnikom, je izključena.

11. Ne glede na pogodbena določila o
uveljavitvi pogodbe, ki se sklene z izbranim
ponudnikom, takšna pogodba ne bo začela
veljati, če občinski svet ne bo izdal soglasja
oziroma bo pogodba, s katero občinski svet
ne bo soglašal, nična.

12. Dodatne informacije v zvezi z infor-
macijskim memorandumom in njegovim pre-
vzemom ter postopkom prodaje lahko po-
nudniki pridobijo pri kontaktni osebi proda-
jalca: Cuder Vesna, Občina Bovec, Trg go-
lobarskih žrtev 8, Bovec, tel.
05/384-19-02, faks 05/384-19-15, e-poš-
ta: obcina.tajnistvo@bovec.si, in sicer vsak
delavnik od 9. do 11. ure.

Občina Bovec

Št. 36200-057/96 Ob-95034
Mestna občina Slovenj Gradec objavlja

javno zbiranje ponudb
za nakup stanovanj na območju mesta

Slovenj Gradec
Rok za oddajo ponudbe na predpisa-

nem obrazcu je do 16. 6. 2003 do 13. ure.
Celotno besedilo razpisa je objavljeno

na oglasni deski uprave Mestne občine Slo-
venj Gradec, Šolska ul. 5, in na internetu
(http://www.slovenj-gradec.si). Dodatne in-
formacije lahko dobite na tel. 88-121-47.

Mestna občina Slovenj Gradec

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 168-2003 Ob-94705
Upravna enota Murska Sobota, Odde-

lek za kmetijstvo in gozdarstvo izdaja na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00,
52/02) in po pooblastilu načelnika Uprav-
ne enote Murska Sobota št.
031-4/2002-0001 z dne 3. 10. 2002 v
upravni zadevi preverjanja pogojev za zašči-
teno kmetijo Zelko Adele, Mačkovci 7, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika Časar Fran-
cu, roj. 16. 7. 1957, Ljubljana, Pohorskega
bataljona 211 se v postopku preverjanja po-
gojev za zaščiteno kmetijo Zelko Adele,
Mačkovci 7, postavi Časar Franc, roj. 18.
2. 1938, Mačkovci 48a.

2. Funkcija začasnega zastopnika traja
za vročitev odločbe UE Murska Sobota št.
321-337/2003-407 z dne 9. 4. 2003 o
preverjanju pogojev zaščitene kmetije po-
kojne Zelko Adele, Mačkovci 7.

3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.

Št. 2/06-03-22601-726/2001 Ob-94706
Upravna enota Ljubljana za podlagi pr-

vega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-031-033/01 z dne 26.
4. 2001, v zadevi ustavitve upravnega po-
stopka izvršitve stranske kazni prenehanja
veljavnosti vozniškega dovoljenja Brandt
Marjana, sedaj neznanega prebivališča, iz-
daja naslednje sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Brandt Marjanu, roj. 28. 3. 1954, sedaj
neznanega prebivališča, 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.

Št. 2/05-09-21102-202/2003 Ob-94994
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 in
52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Pevc Gojmirja, sedaj neznane-
ga prebivališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Pevc
Gojmirju, roj. 13. 3. 1951, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Runkova
ulica 4, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
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pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziro-
ma stranka ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena pose-
bna pritožba.

Št. 2/05-09-21102-224/2003 Ob-94997

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
in 52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Herman Zdenka, sedaj ne-
znanega prebivališča, izdaja naslednji
sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Herman Zdenku, roj. 1. 6. 1956, s prijav-
ljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani,
Rusjanov trg 10, 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 ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena pose-
bna pritožba.

Št. 2/05-09-21102-145/2003 Ob-94998

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
in 52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Gudić Mirjane, sedaj nezna-
nega prebivališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Gudić Mirjani, roj. 8. 10. 1948, s prijav-
ljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani,
Topniška ulica 45, 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 ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena pose-
bna pritožba.

Objave
po Zakonu o

političnih strankah

Št. 1341/03-221-7/2003 Ob-95051
V register političnih strank se pod za-

poredno številko 48 vpiše politična stran-
ka Ljubljana, moje mesto, s kratico ime-
na LMM in s sedežem v Ljubljani, Krekov
trg 10. Znak stranke je sestavljen iz dveh
delov: grafično simbolnega in iz črkopisja.
Simbol – abstraktni zmaj (barva: Pantone
187) je združen s črkopisom – LJUBLJA-
NA, MOJE MESTO (barva: črna, razen 1.
črke J v besedi Ljubljana – barva: Pantone
187), v ozadju pa je večji zmaj (barva: 15%
črna). Lik zmaja v rdeči barvi je jasnejši z

izrazitimi podrobnostmi, v ozadju pa je po-
večan enak grafični simbol, ki je manj ja-
sen in izgublja svoje podrobnosti. Črke v
črkopisu so pokončne. Značilnosti črk so
serifi. Tipografija se imenuje Esprit-
SCItcTCEMed in se dopolnjuje z grafičnim
simbolom. Proporc znaka je zasnovan na
pravokotniku.

Kot zastopnik politične stranke Ljublja-
na, moje mesto se v register političnih
strank vpiše Janez Sodržnik, predsednik
stranke.

Matična številka politične stranke je:
1029851.

Legenda barv
Grafično simbolni del:
– abstraktni zmaj (barva Pantone 187) =

rdeča,
– povečan abstraktni zmaj v ozadju (bar-

va 15% črna) = siva.
Črkopisje:
– Ljubljana, MOJE MESTO = črna,
– Razen 1. črka J, v besedi Ljubljana =

(barva Pantone 187) = rdeča.

Evidenca
reprezentativnosti

sindikatov

Št. 024-3/2003 Ob-94672
Upravna enota Ajdovščina sprejme v

hrambo pravila Sindikata Kmetijstva in ži-
vilske industrije Slovenije, družbe Vajet,
d.o.o., s sedežem v Ajdovščini, Tovarni-
ška cesta 14, vpisana v evidenco statutov
sindikatov, dne 6. 5. 2003, pod zaporedno
številko 51.

Št. 024-1/2003-20691 Ob-94673
Upravna enota Ruše, z dnem izdaje te

odločbe, hrani statut z nazivom pravila Sin-
dikata družbe Messer Slovenija, ki ga je
sprejel Sindikat kemične, nekovinske in gu-
marske industrije Slovenije, Sindikat Mes-
ser Slovenija, dne 19. 10. 2001, z imenom
Sindikat Messer Slovenija in sedežem Ju-
gova 20, Ruše.

Identifikacija - matična številka je
1499998.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
statutov sindikatov Upravne enote Ruše,
pod zaporedno številko 29, z dnem 16. 5.
2003.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-94707
Ime medija: Dobrčan.
Lastnik medija v 100%: Občina Dobrna,

Dobrna 19, 3204 Dobrna.
Imena članov organov upravljanja: od-

govorna urednica: Zdenka Kumer, uredni-
ški odbor: Alenka Rošer, Mateja Smrečnik.

Imena članov nadzornega odbora: Ma-
teja Čerenak, Andrej Kravos, Mateja Kos,
Aleš Štepihar.

Objave
gospodarskih družb

Popravek

Št. 88 Ob-94877
Družba Ojstrica Dravograd, trgovinska

d.d., Dravograd, Trg 4. julija 29, vpisana v
sodni register Okrožnega sodišča v Slovenj
Gradcu pod vložno številko1/00451/00,
objavlja popravek objavljenega obvestila o
predložitvi pogodbe o pripojitvi družbe Oj-
strica Dravograd, trgovinska d.d., Dravo-
grad, Trg 4. julija k družbi ERA Trgovina z
živilskimi in neživilskimi izdelki d.d., Prešer-
nova 10, Velenje. Pomotoma je bilo zapisa-
no, da je bila navedena pogodba o pripojitvi
predložena registrskemu sodišču Okrožne-
ga sodišča v Celju in ne kot bi moralo pra-
vilno glasiti, da je bila predmetna pogod-
ba predložena registrskemu sodišču
Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu.

Ojstrica Dravograd d.d.
uprava družbe

Popravek

Št. 88 Ob-94878
Družba ERA Koroška Trgovska družba

d.d., Trg 40, Prevalje, vpisana v sodni regi-
ster Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu pod
vložno številko1/09751/00, objavlja popra-
vek objavljenega obvestila o predložitvi po-
godbe o pripojitvi družbe ERA Koroška Tr-
govska družba d.d., Trg 40, Prevalje k družbi
ERA Trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki
d.d., Prešernova 10, Velenje. Pomotoma je
bilo zapisano, da je bila navedena pogodba o
pripojitvi predložena registrskemu sodišču
Okrožnega sodišča v Celju in ne kot bi moralo
pravilno glasiti, da je bila predmetna pogod-
ba predložena registrskemu sodišču
Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu.

ERA Koroška d.d.
uprava družbe

Ob-95029
V skladu s sprvim odstavkom 533.f čle-

na Zakona o gospodarskih družbah poslo-
vodstvo družbe IN-SERVIS čistilni servis,
d.o.o., kot prenosne družbe, s sedežem v
Mariboru, Berglesova ulica 28, v postopku
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oddelitve z ustanovitvijo nove družbe, ob-
javlja

obvestilo
1. Delitveni načrt je bil dne 19. 5. 2003

predložen sodnemu registru Okrožnega so-
dišča v Mariboru.

2. Upnikom prenosne družbe bo poslo-
vodstvo prenosne družbe na temelju njiho-
ve zahteve brezplačno izročilo prepis deli-
tvenega načrta.

IN-SERVIS čistilni servis, d.o.o.
Poslovodstvo družbe

Ob-94831
Skladiščno transportni in trgovinski cen-

ter Maribor d.d., Maribor,Tržaška cesta 53
(v nadaljevanju: STTC d.d.), vpisan v so-
dnem registru Okrožnega sodišča v Mari-
boru pod vl. št. 1/00384/00, obveščata
delničarje, da je dne 23. 5. 2003 Okrožne-
mu sodišču v Mariboru, Sodna ulica 13,
predložil naslednje obvestilo:

I. da bo skupščina delničarjev družbe
STTC d.d., ki bo odločala o pripojitvi dru-
žbe STTC d.d. k družbi Intereuropa d.d.,
zasedala dne 2. 7. 2003.

II. Obenem s tem obvestilom je družba
STTC d.d. predložila naslovnemu sodišču
“Pogodbo o pripojitvi”, ki jo je uprava dru-
žbe sklenila v obliki notarskega zapisa no-
tarja pod opr. št. SV 163/2003 dne 5. 5.
2003 in ki jo je pregledal nadzorni svet
družbe ter o tem podal poročilo z dne 23. 5.
2003.

Sodišče je navedeno pogodbo vpisalo
pod opr. št. Srg. 822/2003.

III. Družba STTC d.d., s tem obvestilom
opozarja delničarje,

a) da se delničarjem družbe STTC d.d.,
od dne 30. 5. 2003 do zasedanja skupšči-
ne, ki bo dne 2. 7. 2003, na sedežu družbe
v Mariboru, Tržaška cesta 53, v tajništvu
družbe, vsak delavnik med 9. in 12. uro,
zagotavlja pregled in jim daje na vpogled
naslednje listine:

– pogodba o pripojitvi z dne 5. 5. 2003,
– letna poročila družb Intereuropa d.d in

STTC d.d. za poslovna leta 2000, 2001 in
2002,

– poročilo uprav družb Intereuropa d.d.
in STTC d.d. o pripojitvi z dne 5. 5. 2003,

– poročilo nadzornih svetov družb Intereu-
ropa d.d. in STTC d.d. o pregledu pripojitve,

– poročilo o reviziji pripojitve,
– predlog sprememb in dopolnitev sta-

tuta družbe Intereuropa d.d.,
b) da bo družba STTC d.d.,vsakemu del-

ničarju na njegovo zahtevo najkasneje na-
slednji delovni dan brezplačno dala prepis
listin iz III/a. točke.

STTC d.d.

Ob-95058
Intereuropa, Globalni logistični servis,

delniška družba, s sedežem v Kopru, Voj-
kovo nabrežje 32 (v nadaljevanju: Intereu-
ropa d.d.), vpisana v sodnem registru
Okrožnega sodišča v Kopru, pod vl. št.
1/00212/00, obvešča delničarje, da je dne
22. 5. 2003, Okrožnemu sodišču v Kopru
predložila naslednje obvestilo:

I. a) Da bo skupščina delničarjev družbe
Intereuropa d.d., ki bo odločala o poveča-
nju osnovnega kapitala družbe zaradi izved-

be pripojitve družbe Skladiščno transportni
in trgovinski center Maribor, d.d., s sede-
žem v Mariboru, Tržaška cesta 53 (v nada-
ljevanju: STTC d.d.) k družbi Intereuropa
d.d., zasedala dne 4. 7. 2003.

b) Da bo skupščina delničarjev družbe
STTC d.d., ki bo odločala o pripojitvi dru-
žbe STTC d.d., k družbi Intereuropa d.d.,
zasedala dne 2. 7. 2003.

II. Obenem s tem obvestilom je družba
Intereuropa d.d., predložila naslovnemu so-
dišču “Pogodbo o pripojitvi”,ki sta jo upravi
obeh družb sklenili v obliki notarskega zapi-
sa notarja pod opr. št. SV 163/2003 dne
5. 5. 2003 in ki jo je pregledal nadzorni
svet družbe ter o tem podal poročilo z dne
15. 5. 2003.

Okrožno sodišče v Kopru je navedeno
pogodbo vpisalo pod opr. št. Srg
532/2002.

III. Družbi Intereuropa d.d., s tem obve-
stilom opozarja delničarje,

a) da se delničarjem družbe Intereuropa
d.d., od dne 28. 5. 2003, do zasedanja
skupščine, ki bo dne 4. 7. 2003, na sede-
žu družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, v
tajništvu uprave vsak delavnik med 9. in 12.
uro, zagotavlja pregled in jim daje na vpo-
gled naslednje listine:

– pogodba o pripojitvi z dne 5. 5. 2003,
– letna poročila družb Intereuropa d.d in

STTC d.d., za poslovna leta 2000, 2001 in
2002,

– poročilo uprav družb Intereuropa d.d.
in STTC d.d., o pripojitvi z dne 5. 5. 2003,

– poročilo nadzornih svetov družb Intere-
uropa d.d. z dne 15. 5. 2003 in STTC d.d.,
z dne 23. 5. 2003, o pregledu pripojitve,

– poročilo o reviziji pripojitve z dne 9. 5.
2003,

– predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe Intereuropa d.d.,

– prečiščeno besedilo statuta družbe In-
tereuropa d.d.

b) da bo družba Intereuropa d.d. vsake-
mu delničarju na njegovo zahtevo najkasne-
je naslednji delovni dan brezplačno dala
prepis listin iz III/a. točke.

Intereuropa d.d.
uprava

Št. 17/03 Ob-94687
Družba Metalka Zastopstva Holding d.d.

Ljubljana, Dalmatinova 2 na podlagi 182. in
309. člena in nad. ZGD, 18. člena 4. točke
in 50. člena Zakona o trgu vrednostnih pa-
pirjev ter 4.8. člena Statuta družbe z dne
17. 1. 2003, sklepa Okrožnega sodišča v
Ljubljani, SRG 2002/03534 z dne 12. 6.
2002 in dne 25. 3. 2003 sprejetega skle-
pa uprave in nadzornega sveta družbe o
odobrenem kapitalu družbe, objavlja

ponudbo
za vpis in vplačilo novih delnic doseda-

njim delničarjem ter objavlja izdajo novih del-
nic z naslednjimi pogoji:

1. Izdajatelj delnic: Metalka Zastopstva
Holding d.d., Ljubljana, Dalmatinova 2 (v
nadalj. MZH).

2. Osnovne informacije o izdaji delnic
Metalka Zastopstva Holding izdaja 2.250

navadnih imenskih delnic 3. izdaje. Skupna
nominalna vrednost celotne izdaje je
18,000.000 SIT.

Nominalna cena delnice znaša 8.000 SIT.
Prodajna cena delnice znaša 8.000 SIT.

3. Opis ponujenih delnic
Navedene imenske delnice 3. izdaje so

označene s serijskimi številkami od C001
do C2250. Vodijo se v dematerializirani obli-
ki, delničarjem pa se na njihovo zahtevo
izdajo potrdila.

Navadna delnica 3. izdaje MZH na ime
daje njenemu imetniku pravico do:

– enega glasu pri glasovanju na skup-
ščini,

– sorazmerne dividende iz dobička, ki
je namenjen za plačilo dividend,

– v primeru likvidacije pravico do sora-
zmernega dela iz preostanka likvidacijske
mase.

Delnice 3. izdaje MZH se glasijo na ime
ter se z njimi ne sme trgovati na organizira-
nem trgu vrednostnih papirjev niti jih kako
drugače javno ponujati. Delnice 3. izdaje
tvorijo isti razred z delnicami 1. in 2. izdaje.

4. Način izplačila dividend
Dividenda na delnice MZH se bo izpla-

čevala enkrat letno in sicer s pričetkom iz-
plačila najkasneje v roku 30 dni po izvedeni
radni skupščini delničarjev, ki sprejme sklep
o delitvi dividend.

5. Vpisovanje in vplačevanje delnic
Delnice se prično vpisovati in vplačevati

dne 1. 7. 2003.
Skupni rok za vpis in vplačilo delnic je 3

mesece od datuma pričetka vpisa.
Vpisovanje in vplačevanje bo predhodno

zaključeno v primeru, da bodo vpisane in
vplačane vse izdane delnice iz 2. točke te-
ga sklepa.

Delnice se vpisujejo na podlagi ponud-
be dosedanjim delničarjem, ki bodo pre-
vzeli vse delnice.

Delnice se lahko vplačujejo le v gotovini.
Delnice se vpisujejo pri Metalki Zastop-

stva Holding d.d. Ljubljana, Dalmatinova 2
in sicer v tajništvu družbe v 3. nadstropju
poslovne stolpnice Metalke in vplačujejo na
transakcijski račun družbe pri NLB
02923-0010711656, najkasneje do prete-
ka roka določenega v tem sklepu.

6. Rok vrnitve vplačil
V primeru, da ne bi prišlo do izdaje, se

bodo vplačila vrnila najkasneje v roku 15
dni od ugotovitvenega sklepa skupščine.

7. Način objave izdaje delnic
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
O sklepu se v skladu s 50. člena Zako-

na o trgu vrednostnih papirjev obvesti Agen-
cija za trg vrednostnih papirjev.

8. Postopek razdelitve in izročitve delnic
Vpisane in vplačane delnice se bodo vo-

dile v dematerializirani obliki pri KDD. Delni-
čarjem se na njihovo zahtevo izdajo potrdila
v roku 15 dni po preteku roka za vpisovanje
in vplačevanje delnic.

9. Obstoječi delničarji imajo prvih 30
dni razpisnega roka prednostno pravico
vpisa in vplačila delnic 3. izdaje v sora-
zmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapi-
talu družbe. Po preteku tega roka prevza-
mejo obstoječi delničarji še nevpisane ozi-
roma nevplačane delnice neodvisno od do-
tedanjega deleža v osnovnem kapitalu.

Metalka Zastopstva Holding, d.d.
uprava družbe

direktor Jože Oblak



Stran 2984 / Št. 49-51 / 30. 5. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Javne prodaje delnic

Ob-94745
Banka Zasavje d.d., Trbovlje, bančna

skupina Nove Ljubljanske banke, v skladu s
statutom banke in na osnovi sklepa uprave
objavlja

ponudbo
za prodajo lastnih delnic Banke

Zasavje d.d., Trbovlje, bančna skupina
Nove Ljubljanske banke

Banka Zasavje d.d., Trbovlje, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke, prodaja
4334 navadnih delnic po ceni najmanj
62.000 SIT za 1 delnico. Delnice se proda-
jajo v paketu.

Osnovno merilo za izbiro kupca pred-
stavlja višja ponujena cena. Pri enaki ceni
imajo prednost obstoječi delničarji.

Rok za oddajo ponudbe je 14 dni od
dneva objave.

Odločitev o prodaji sprejme uprava ban-
ke.

Ponudbe zbira Banka Zasavje d.d., sku-
pina NLB, 1420 Trbovlje, Trg revolucije 25c,
Oddelek zakladništva.

Banka Zasavje d.d. Trbovlje

Ob-94826
Banka Domžale d.d., skupina NLB, v

skladu s statutom Banke Domžale d.d., sku-
pina NLB, objavlja ponudbo, ki jo je banki
posredoval delničar ISCG Izobraževalno
svetovalni center in grafične dejavnosti
d.o.o., Domžale, Cesta talcev 10, 1230
Domžale,

za odkup
80 rednih delnic Banke Domžale d.d.,

skupina NLB.
Delnice se ponujajo po ceni 80.000 SIT.
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi

kupoprodajne pogodbe na poslovni račun
prodajalca 18300-0019839573 pri Banki
Domžale d.d., skupina NLB.

Dividenda za leto 2002 pripada proda-
jalcu, t.j. ISCG Izobraževalno svetovalni cen-
ter in grafične dejavnosti d.o.o., Domžale.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili statuta delničarji Banke Dom-
žale d.d., skupina NLB, ki v roku 15 dni od
dneva objave tega oklica pisno sporočijo
banki, da sprejemajo ponudbo.

Ponudba za odkup velja 15 dni od obja-
ve tega oklica.

Banka Domžale d.d., skupina NLB

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-94710
V skladu z drugim odstavkom 454. čle-

na ZGD in na podlagi sklepa edinega dru-
žbenika Probanke d.d., Gosposka 23, Ma-
ribor, z dne 26. 3. 2003, se osnovni kapital
družbe Probanka družba za upravljanje
d.o.o. zniža za 137,498.569,66 SIT in zna-
ša po zmanjšanju 150,000.000 SIT.

Upnike pozivamo, da se zglasijo pri dru-
žbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

Upniki, ki so družbi poznani, bodo ose-
bno pozvani zaradi izjave o soglasju k zma-
njšanju osnovnega kapitala.

Probanka DZU d.o.o.
direktor Radovan Stonič

Sklici skupščin

Popravek

Ob-94990
V objavi sklica 7. skupščine delniške

družbe INLES, d.d., objavljene v Uradnem
listu RS, št. 48 z dne 23. 5. 2003,
Ob-94424, se v prvem odstavku spremne-
ga besedila datum 16. 6. 2002 nadomesti
z datumom 16. 6. 2003.

INLES, d.d.
uprava

Popravek

Ob-94898

V sklicu 8. skupščine delniške družbe
LGB d.d., objavljene v Uradnem listu RS,
št. 48 z dne 23. 5. 2003, Ob-94493 se
4.b točka pravilno glasi:

b) povečanje osnovnega kapitala.
Osnovni kapital družbe se poveča iz

sredstev družbe za 16,672.000 SIT tako,
da znaša 20,840.000 SIT.

Ljubljanski geodetski biro d.d.

Popravek

Ob-95198

V objavi sklica 6. skupščine družbe jav-
no podjetje Elektrogospodarstvo Slovenije
– razvoj in inženiring, d.d., objavljeni v Urad-
nem listu RS, št. 48 z dne 23. 5. 2003,
Ob-94644 se 2. točka dnevnega reda po-
pravi in se pravilno glasi:

2. Predložitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (274.a člen Zakona o gospodar-
skih družbah).

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom za leto 2002 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Javno podjetje Elektrogospodarstvo
Slovenije – razvoj in inženiring, d.d.,

Maribor

Ob-95206

Na podlagi 442. člena ZGD in 8. člena
družbene pogodbe Javnega podjetja Ura-
dni list Republike Slovenije d.o.o., Ljublja-
na, Slovenska 9, sklicujem

7. sejo skupščine
Javnega podjetja Uradni list Republike

Slovenije d.o.o.,
ki bo v torek, 1. julija 2003 ob 12. uri v

sejni sobi podjetja v Ljubljani, Slovenska
cesta 9/I.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovljena je sklep-

čnost skupščine. Izvoli se predlagani pred-
sednik skupščine, zapisnikar in dva prešte-
valca glasov. Vabljeni notar je prisoten.

a) Za predsednico skupščine se izvoli
Tatjana Jeraj.

b) Za zapisnikarico se izvoli Milena Na-
glič.

c) Izvolita se dve preštevalki glasov:
Staša Kastelic in Mojca Samotorčan.

d) Ugotovi se prisotnost notarke Neven-
ke Tory.

e) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Poslovno poročilo za leto 2002 z

mnenjem pooblaščenega revizorja in mne-
njem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno po-
ročilo za leto 2002 skupaj z mnenjem po-
oblaščenega revizorja in mnenjem nad-
zornega sveta.

Priloga: letno in revizijsko poročilo z
mnenjem revizorja in nadzornega sveta.

3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa: bilančni dobiček na dan
31. 12. 2002 v višini 121,833.161,49 SIT
se uporabi:

– za izplačilo deležev družbenikom v vi-
šini 80,000.000 SIT;

– preostali bilančni dobiček v višini
41,833.161,49 SIT ostane nerazporejen.

Deleži se izplačajo v roku 60 dni po spre-
jemu sklepa skupščine.

Obrazložitev: višina bilančnega dobička
je sestavljena iz prenesenih čistih dobičkov
preteklih let v višini 51,585.358,30 SIT in
nerazporejenega čistega dobička poslovne-
ga leta 2002 v višini 70,247.803,19 SIT,
kar skupaj znaša 121,833.161,49 SIT.

Nadzorni svet družbe je na svoji seji dne
28. 5. 2003 potrdil letno poročilo družbe
in soglašal z navedenim predlogom upora-
be bilančnega dobička.

4. Predlog za imenovanje revizorja za
revidiranje računovodskih izkazov Javnega
podjetja Uradni list Republike Slovenije
d.o.o. za poslovno leto 2003.

Predlog sklepa: za izdelavo revizije ra-
čunovodskih izkazov družbe za leto 2003
se imenuje revizijska družba KPMG Slove-
nija d.o.o., Ljubljana.

Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo družbeni-

ki, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo družbeni-
ki, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki,
ki so vsaj tri dni pred skupščino vpisani v
knjigo družbenikov.

Udeleženci morajo udeležbo na skup-
ščini najaviti osebno ali s priporočeno poš-
tno pošiljko do ponedeljka, 26. junija 2003,
v tajništvu družbe v Ljubljani, Slovenska 9.
Udeleženci morajo prijaviti svojo udeležbo
na seji skupščine vsaj pol ure pred začet-
kom seje, ko bodo s podpisom na seznamu
prisotnih družbenikov potrdili prisotnost in
prevzeli glasovnice za glasovanje.

Družbeniki se ob prijavi izkažejo z ose-
bnim dokumentom, pooblaščenci tudi s pi-
snim pooblastilom, zastopniki pa še z izpi-
som iz sodnega registra.
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O vseh točkah dnevnega reda se glasu-
je z glasovnicami.

Morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda z obrazloži-
tvijo morajo delničarji sporočiti direktorici v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine, da
bo z njimi lahko pravočasno seznanila dru-
ge družbenike.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednji
dan ob isti uri z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala s
prisotnostjo vsaj 5% osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in družbena pogodba so na vpogled druž-
benikom v poslovnem tajništvu na sedežu
družbe v Ljubljani, Slovenska 9, vsak de-
lovnik od 11. do 13. ure.

Javno podjetje
Uradni list RS d.o.o.

direktorica
Erika Trojer

Ob-94680
Na podlagi določil poglavja petič statuta

delniške družbe Les d.d. in v skladu z do-
ločbami Zakona o gospodarskih družbah,
sklicujem

8. sejo skupščine
delniške družbe Les d.d.,

ki bo v petek, 4. julija 2003, na sedežu
družbe Rogozniška 4, Ptuj, ob 10. uri z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvolijo:
za predsedujočo skupščine Nevena Tea
Gorjup in za preštevalki glasov Silva Cajnko
in Marta Pignar. Seji bo prisostvoval vabljen
notar Andrej Šömen.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme predlog po-
slovnika o delu skupščine v predloženi vse-
bini.

3. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2002 in pisnega poročila
nadzornega sveta o rezultatih preveritve let-
nega poročila, s stališčem do načina in ob-
sega preverjanja vodenja družbe med po-
slovnim letom 2002. Razprava o predlogu
za razporeditev bilančnega dobička za po-
slovno leto 2002 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa št. 3.1: na predlog upra-
ve in nadzornega sveta se bilančni dobiček
za poslovno leto 2002 v višini 334.001,22
SIT razporedi v druge rezerve.

Predlog sklepa št. 3.2: v skladu z 282.a
členom veljavnega Zakona o gospodarskih
družbah skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2002 in jima podeljuje razrešnico.

4. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta družbe.

Predlog sklepa: skupščina je sklenila,
da se članom nadzornega sveta od dneva
sprejema sklepa na skupščini določi sejni-
na v višini tolarske protivrednosti 100 EUR
neto za člane nadzornega sveta in 250 EUR
neto za predsednika nadzornega sveta.

Prijava udeležbe na skupščini

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniški knjigi družbe tri dni pred za-
sedanjem skupščine in ki se pisno prijavijo
osebno ali s priporočeno pošiljko najpoz-
neje tri dni pred zasedanjem skupščine
upravi – direktorju družbe LES d.d., Rogoz-
niška cesta 4, 2250 Ptuj.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost. Delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z ose-
bnim dokumentom, pisnim pooblastilom, za-
koniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v sedmih dneh po pre-
jemu vabila za sklic skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, uprava v skladu z določili statuta
družbe, sklicuje ponovno zasedanje skup-
ščine istega dne ob 10.30, z istim dnevnim
redom. Na ponovno sklicanem zasedanju
skupščine bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov, katerega sestavi del je letno poročilo
družbe za poslovno leto 2002, pisno poro-
čilo nadzornega sveta ter predlog poslovni-
ka skupščine družbe, je na vpogled delni-
čarjem v informativni pisarni – tajništvu druž-
be Les d.d., na Ptuju, Rogozniška 4, vsak
delavnik od 9. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Les d.d.
uprava

direktor Danilo Goričan

Ob-94682
Uprava družbe Gradis, gradbeno podje-

tje Ljubljana, d.d., Ulica Gradnikove briga-
de 11, 1000 Ljubljana, vabi delničarje na

sejo skupščine
Gradis, gradbeno podjetje Ljubljana,

d.d., Ulica Gradnikove 11, 1000
Ljubljana

Uprava sklicuje skupščino, dne 10. 7.
2003, ob 12. uri, v poslovnih prostorih GIZ
Gradis, Ljubljana, Šmartinska 134 a (sejna
soba, 1. nadstropje).

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev skup-
ščine glede notarja, ki bo pisal zapisnik.

2. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine izvoli Žarko Slabe, direktor splošnega
in kadrovskega sektorja v Gradis, GP Ljub-
ljana, d.d.

Predlog sklepa: za preštevalca glasov
na skupščini družbe, se na predlog uprave
in nadzornega sveta izvolita: Bračun Zmago
in Corel Urška.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu na podlagi seznanitve z
letnim poročilom in revizorjevim poročilom
za leto 2002.

Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2002

v višini 62.581.155,62 SIT ostane nerazpo-
rejen.

Predlog sklepa:
2. Skupščina podeljuje razrešnico upra-

vi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2002.

4. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se imenuje za revizorja družbe za leto
2003 revizorska hiša KPMG Slovenija.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
bo shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniško knjigo v Klirinško depotni dru-
žbi in, ki pisno prijavo osebno ali s priporo-
čeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svo-
jo prisotnost na skupščini in prevzamejo gra-
divo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled na

sedežu družbe v tajništvu uprave, vsak de-
lovni dan od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge dnevnega re-
da, za katere želijo, da so o njih pravoča-
sno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporoči-
jo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.

Gradis,
gradbeno podjetje Ljubljana, d.d.

namestnik predsednika uprave
Iztok Zupanič

predsednik uprave
Stojan Ložar

Ob-94683
Na podlagi 6.3 člena Statuta družbe

Iskra Invest, d.d., sklicuje uprava

8. skupščino delničarjev,
ki bo v torek, 1. 7. 2003 ob 14. uri v

sejni sobi družbe, Stegne 25a v Ljubljani z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Skupščina je seznanjena s tem, da je na
njej navzoč notar.
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Predlog sklepa:
Izvoli se: predsednika skupščine – Jo-

žeta Godca,
dva preštevalca glasov – Henrika Marol-

ta in Ireno Šubert.
2. Obravnava in sprejem uporabe bilan-

čnega dobička za leto 2002 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in nadzornega sve-

ta celotni bilančni dobiček na dan 31. 12.
2002 v višini 107,799.342,41 SIT, ostane
nerazporejen.

b) Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2002.

3. Predlog za spremembo statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-

zornega sveta se sprejmejo spremembe in
dopolnitve statuta družbe, ki so potrebne za-
radi uskladitve akta s spremembami Zakona
o gospodarskih družbah in njegov čistopis.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za poslovno leto 2003 za revizorja
imenuje revizijska družba Texima-Konta,
d.o.o., Moste 74b, Žirovnica.

5. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
uskladijo sejnine s kriteriji združenja članov
nadzornih svetov tako, da znaša sejnina za
predsednika 70.000 SIT/neto, za člana pa
50.000 SIT/neto.

Gradivo za skupščino, je s predlogi skle-
pov delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be v Ljubljani, Stegne 25a, v tajništvu vsak
delovni dan med 12. in 14. uro.

K predlogu sklepa pod 2. točko je nad-
zorni svet družbe sestavil pisno poročilo o
preveritvi letnega poročila družbe Iskra In-
vest, d.d., za poslovno leto 2002.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu uprave del-
niške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji skladno s statutom oziroma njihovi po-
oblaščenci in zastopniki.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki morajo svojo udeležbo pisno prijaviti
družbi tako, da pisna prijava prispe na se-
dež družbe najkasneje do vključno 26. 6.
2003, sicer se nimajo pravice udeležiti
skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarje prosimo, da pravočasno pri-

dejo na skupščino zaradi evidence.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 15. uri v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Iskra Invest, d.d.
uprava družbe

Ob-94684
Na podlagi 7.3. točke statuta Maribor-

ske livarne Maribor, d.d., Oreško nabrežje
9, 2000 Maribor uprava družbe sklicuje

7. sejo skupščine
družbe Mariborske livarne Maribor, d.d.,

ki bo 30. 6. 2003 ob 15. uri v Maribor-
ski livarni Maribor, v jedilnici hale A, Ore-
ško nabrežje 9, Maribor ter predlaga na-
slednji dnevni red in sprejem sklepov skup-
ščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: Izvoli se predsedujoči
skupščine in verifikacijska komisija v sesta-
vi predsednika in dveh preštevalcev glasov.

Seji bo prisostvoval notar Stanislav Bo-
hinc iz Maribora.

2. Sprejem sklepov o pokrivanju izgube
za leto 2002 ter odločanje o podelitvi razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
a) skupščina se je seznanila s poročilom

nadzornega sveta o sprejemu letnega poro-
čila za leto 2002;

b) izguba leta 2002 v višini
617,538.840,82 SIT se pokrije iz drugih
rezerv iz dobička v višini 245,102.171,23
SIT, zakonskih rezerv v višini 10,122.469,10
SIT. Razlika v višini 362,314.200,49 SIT se
krije iz naslova splošnega prevrednotoval-
nega popravka kapitala, ker ni drugih po-
stavk v kapitalu, iz katerih je še mogoče
kriti izgubo;

c) skupščina podeljuje upravi in nadzor-
nemu svetu razrešnico za poslovno leto
2002.

3. Uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in dopolnitev dejav-
nosti.

Predlog sklepa: dejavnost družbe se
uskladi s standardno klasifikacijo dejavnosti
in dopolni po predloženem predlogu.

4. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta delniške družbe MLM.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta MLM,
d.d.

5. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: zaradi prenehanja član-
stva v nadzornem svetu MLM, d.d., Branku
Žerdonerju se za 4 letno mandatno obdob-
je z začetkom mandata 30. 6. 2003 izvoli
za člana nadzornega sveta MLM, d.d., pred-
stavnika delničarjev, Borut Bizjak.

6. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2003

se imenuje Auditor, revizijska družba,
d.o.o., Murkova 4, Ptuj.

Predlagatelj sklepov pod točko 1 je upra-
va, pod točko 2, 3 in 4 uprava in nadzorni
svet, pod 5. in 6. točko nadzorni svet. Nad-
zorni svet je k 4. točki podal pozitivno mne-
nje.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in letno poročilo je na vpogled v tajništvu
družbe MLM, d.d., vsak delovnik med 11.
in 13. uro. Na skupščini se odloča o objav-
ljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Nasprotni predlogi delni-
čarjev k posameznim točkam dnevnega re-
da morajo biti v pisni obliki obrazloženi in
vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica v
tajništvu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnih, njihovi pooblaščeni ali zasto-
pniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoje

za udeležbo na skupščini in glasovalno pra-
vico lahko uresničujejo delničarji, njihovi za-
stopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred za-
sedanjem skupščine v tajništvu MLM, d.d.,
pisno prijavijo svojo udeležbo.

Zaradi vzpostavitve evidenc in morebit-
nega prevzema glasovnic, delničarje napro-
šamo, da pridejo na skupščino pred zase-
danjem. Delničarji oziroma njihovi poobla-
ščeni izkažejo svojo identiteto z osebnim
dokumentom in pisnim pooblastilom, zako-
niti zastopniki z izpisom iz sodnega registra
in osebnim dokumentom.

Jedilnica hale A bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje v istih prostorih. Skup-
ščina bo takrat ponovno odločala, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Mariborska livarna Maribor, d.d.
uprava

Ob-94685
Na podlagi statuta družbe Fond Finan-

čna družba d.d., Vojkova 10, Idrija, sklicu-
jem

redno letno skupščino
družbe Fond d.d., Idrija

ki bo v ponedeljek, 30. 6. 2003 ob 8.
uri na sedežu družbe FMR d.d. v Idriji, La-
pajnetova 9.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev orga-

nov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči

skupščine in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom družbe za leto 2002 in s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poro-
čila.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila z letnim poročilom družbe za leto 2002
in s poročilom nadzornega sveta o spreje-
mu Letnega poročila družbe za leto 2002.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Predlog sklepov: na podlagi sprejetega
letnega poročila se sprejme predlog o upo-
rabi bilančnega dobička in se podeli razre-
šnica upravi in nadzornemu svetu za po-
slovno leto 2002.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2003 imenuje revizijska druž-
ba Ernst & Young.

5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta družbe.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k po-

sameznim točkam dnevnega reda so delni-
čarjem na vpogled v tajništvu družbe od
dneva objave sklica do dneva skupščine
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delni-
čarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri dru-
žbi po stanju na dan 30. 5. 2003, katerih
pisno napoved udeležbe je družba prejela
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
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V imenu delničarjev se lahko skupščine
udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno, za-
stopniki pa so dolžni predložiti dokument o
zakonitem zastopstvu delničarja.

Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 8. 30 uri v istih prostorih, na kateri
se veljavno odloča ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Fond d.d.
direktor Nikolaj Močnik

Ob-94686
Na podlagi statuta družbe FMR Holding,

družba pooblaščenka d.d., Lapajnetova 9,
Idrija, sklicujem

redno letno skupščino
družbe FMR Holding d.d., Idrija

ki bo v ponedeljek, 30. junija 2003 ob 9.
uri na sedežu družbe v Idriji, Lapajnetova 9.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči

skupščine in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom družbe za leto 2002 in s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poro-
čila.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila z letnim poročilom družbe za leto 2002
in s poročilom nadzornega sveta o spreje-
mu letnega poročila družbe za leto 2002.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Predlog sklepov: na podlagi sprejetega
letnega poročila se sprejme predlog o upo-
rabi bilančnega dobička in se podeli razre-
šnica upravi in nadzornemu svetu za po-
slovno leto 2002.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2003 imenuje revizijska druž-
ba Ernst & Young.

5. Sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe statuta.

Celoviti predlogi sklepov in gradivo k po-
sameznim točkam dnevnega reda so delni-
čarjem na vpogled v tajništvu družbe od
dneva objave sklica do dneva skupščine
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delni-
čarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri dru-
žbi po stanju na dan 30. 5. 2003, katerih
pisno napoved udeležbe je družba prejela
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. V
imenu delničarjev se lahko skupščine ude-
ležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti za-
stopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za za-
stopanje na skupščini mora biti pisno, za-
stopniki pa so dolžni predložiti dokument o
zakonitem zastopstvu delničarja.

Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega

dne ob 9.30 v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

FMR Holding d.d. Idrija
direktor Milan Erjavec

Ob-94742
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe Melamin kemična tovarna d.d. Ko-
čevje, uprava družbe sklicuje

8. skupščino
delniške družbe Melamin kemična

tovarna d.d. Kočevje,
ki bo v sredo 2. julija 2003 ob 12. uri v

konferenčni sobi hotela Valentin, Trg zbora
odposlancev 64 v Kočevju.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predse-

dnika skupščine, dveh preštevalcev glasov,
notarja in zapisnikarja ter potrditev dnevne-
ga reda.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta je
skupščina sprejela naslednji sklep: za pred-
sednika skupščine se izvoli Tomo Jarni, za
preštevalca glasov Janez Klun in Milena
Klun, za notarja in zapisnikarja notarka Nina
Češarek ter se potrdi dnevni red.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

ugotovi sklepčnost.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančne-

ga dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta je
skupščina sprejela naslednje sklepe:

1. Skupščina se je seznanila z letnim po-
ročilom uprave in s pisnim poročilom nad-
zornega sveta za leto 2002.

2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2002
v višini 632,314.672,72 SIT ostane neraz-
deljen, o njegovi uporabi bo odločeno v
naslednjih poslovnih letih (preneseni dobi-
ček).

3. Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2002.

4. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta je
skupščina sprejela naslednji sklep: nadzor-
nemu svetu družbe se v breme poslovnih
stroškov tekočega leta izplača nagrada za
delo v letu 2002 v skupni bruto višini
2,200.000 SIT.

Nagrada se izplača v roku 30 dni po
skupščini.

5. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
za revizorja družbe za poslovno leto 2004
se imenuje revizijska družba KPMG Slove-
nija d.o.o. Ljubljana, Neubergerjeva 30.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji udeležbe in vpogled gradiva
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno dostavljeno družbi tri
dni pred zasedanjem skupščine in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na
skupščini in glasovalno pravico lahko ures-
ničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali

zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s pri-
poročeno pošto dostavijo družbi najkasne-
je tri dni pred sejo skupščine, to je do 29. 6.
2003 in ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD na dan 20. 6. 2003.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pisno sporočijo družbi svo-
je morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda.

Prosimo udeležence skupščine, da se
prijavijo v konferenčni sobi hotela Valentin,
Trg zbora odposlancev 64 v Kočevju, pol
ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni
pisarni so najavljeni udeleženci dolžni pod-
pisati seznam prisotnih delničarjev oziroma
pooblaščencev ter prevzeti glasovalne listi-
če, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala pol ure ka-
sneje. Sklepčna bo ne glede na višino za-
stopanega kapitala (drugi sklic).

Letno poročilo za leto 2002 in poročilo
nadzornega sveta ter ostalo gradivo za
skupščino družbe, je na vpogled delničar-
jem družbe na sedežu družbe v splošno
kadrovskem sektorju vsak delovni dan od
dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine od 8. do 12. ure.

Melamin d.d. Kočevje
direktor družbe

Srečko Štefanič, univ. dipl. kem.

Ob-94744
Na podlagi 283. člena ZGD in 6.3. toč-

ke Statuta delniške družbe SGP Kraški zi-
dar d.d., Sežana, sklicujem

7. sejo skupščine
družbe SGP Kraški zidar d.d., Sežana,

ki bo v sredo, dne 2. 7. 2003 ob 13. uri,
na sedežu družbe, Kolodvorska ulica 1, Se-
žana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in

določitev notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: za predsednico skupščine se izvoli
Ksenijo Gregorčič Mozetič.

V verifikacijsko komisijo se izvolijo: Kem-
perle Ingrid, Vidrih Sonja, Macarol Marjeta.

Za notarja se določi Mesar Milan.
3. Ugotovitev sklepčnosti.
Na podlagi poročila verifikacijske komi-

sije predsednica skupščine ugotovi, da je
skupščina sklepčna.

4. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: sprejme se predlagani dnevni red.
5. Sprejem sklepov o uporabi bilančne-

ga dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

5.1 Skupščina se je seznanila s poroči-
lom nadzornega sveta o sprejemu Letnega
poročila za leto 2002 ter stališčem nadzor-
nega sveta do revizorskega poročila.

5.2 Skupščina ugotavlja:
– da znaša bilančni dobiček SGP Kraški

zidar d.d. Sežana na dan 31. 12. 2002, sku-
paj z ustvarjenim čistim dobičkom iz leta
2002 v višini 94,715.853,50 SIT, prenese-
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nim čistim dobičkom iz prejšnjih let v višini
289,249.821,28 SIT ter zmanjšanjem zara-
di povečanja rezerv za lastne delnice v višini
16,842.439,42 SIT, 367,123.235.36 SIT,

– da se za izplačilo dividend nameni del
prenesenega dobička iz leta 1999 v skupni
višini 45,217.440 SIT oziroma v višini 72 SIT
brutto na delnico,

– da se o uporabi preostanka bilančne-
ga dobička iz leta 2002, v višini
321,905.795,36 SIT odloča v naslednjih
poslovnih letih,

– da se dividende izplačajo delničarjem,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan zase-
danja skupščine, v 30 dneh po sprejemu
sklepa.

5.3 Skupščina potrdi in odobri delo
uprave in nadzornega sveta in jima podeli
razrešnico za poslovno leto 2002.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2003.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizorja za poslovno leto 2003 se imenuje
Revizorsko družbo KPMG Slovenija d.o.o.
Ljubljana.

Pravico udeležbe in uresničevanja gla-
sovalne pravice na skupščini imajo le delni-
čarji oziroma njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki so vpisani v delniško knjigo 10 dni
pred zasedanjem skupščine, to je na dan
23. 6. 2003 in ki svojo udeležbo na skup-
ščini pisno najavijo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine, to je do vključno
30. 6. 2003.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Udeležence naprošamo, da se na dan
zasedanja skupščine prijavijo najkasneje 30
minut pred začetkom zasedanja v prostoru,
kjer bo potekala skupščina, da bodo s pod-
pisom potrdili svojo prisotnost na seznamu
udeležencev ter prevzeli gradivo za glaso-
vanje.

Popolno gradivo za skupščino je na vpo-
gled na sedežu podjetja, v kadrovsko prav-
nemu sektorju vsak dan od 9. do 12. ure.

Skupščina odloča o objavljenih predlo-
gih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti po-
dani v pisni obliki, obrazloženi ter vloženi v
7 dneh po objavi sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo odložena za eno uro, ko bo
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

SGP Kraški zidar d.d., Sežana
uprava

Ob-94749
Uprava delniške družbe Zasavski ra-

čunski center d.d. Trbovlje, Obrtniška
cesta 14, 1420 Trbovlje, sklicuje na po-
slagi določil Zakona o gospodarskih dru-
žbah in statuta delniške družbe

peto redno zasedanje skupščine
družbe,

ki bo 30. 6. 2003 ob 9. uri na sedežu
družbe, Obrtniška cesta 14, Trbovlje.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in ime-
novanje organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se udeležbo, do-
loči preštevalca glasov in izvoli predsednika
skupščine Dušana Požuna. Na skupščino
je vabljena notarka Marjana Kolenc-Rus.

2. Predstavitev letnega poročila družbe
za leto 2002 z revizorjevim poročilom in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi let-
nega poročila.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2002 in
poročilom nadzornega sveta o svojem delu
in preveritvi letnega poročila za leto 2002.

3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2002 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.

3.1. Predlog sklepa uprave in nadzorne-
ga sveta: bilančni dobiček družbe za po-
slovno leto 2002 v znesku 2,996.374,39
SIT ostane nerazporejen s tem, da se
31. 12. 2003 nameni v sklad za lastne del-
nice, če bo družba razpolagala z njimi.

3.2. Predlog sklepa: skupščina družbe
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2002.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizijo računovodskih izkazov za leto 2003
se imenuje revizorsko hišo KPMG Slovenija
d.o.o. Ljubljana.

5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom lastnih delnic.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme sklep, da se zma-
njša osnovni kapital d.d. z umikom 7.010
lastnih delnic v nominalni vrednosti 1.000
SIT za delnico v breme rezerv iz dobička,
skladno z določili 356. člena ZGD.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala
je zmanjšanje števila delnic in doseganje
ustreznejše tržne vrednosti delnice.

6. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: sprejmejo se spremembe statuta
družbe v predloženi obliki.

7. Pooblastilo upravi za nakup lastnih del-
nic.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina pooblasti upravo, da po
svojem preudarku in v dobrobit družbe kupi
lastne delnice, s tem, da skupni nominalni
znesek ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala in da največja nakupna cena ne
presega 110% nominalne vrednosti delni-
ce, najnižja pa ne manj kot 30% nominalne
vrednosti delnice. Delnice se lahko prodajo
delavcem družbe. Prodajna cena je enaka
povprečju nabavnih cen.

Skupščina pooblasti upravo, da lastne
delnice s katerimi družba razpolaga na dan
30. 12. 2004 umakne brez nadaljnjega
sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapita-
la.

8. Umik delnic z organiziranega trga.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina sprejme sklep o umiku del-
nic ZRC d.d. z organiziranega trga vredno-
stnih papirjev z dnem 30. 6. 2004.

9. Določitev višine sejnine za člane nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa uprave: članom nadzor-
nega sveta se določi sejnina v predlagani
višini.

Delničarje prosimo, da prisotnost na
skupščini najavijo najmanj tri delovne dni

pred dnevom zasedanja skupščine. Poobla-
ščenci morajo hkrati z najavo poslati pisna
pooblastila.

Gradivo je na vpogled vsem delničarjem
na sedežu družbe v tajništvu vsak delavnik
od 9. do 13. ure ter na spletni strani
www.zrc.si.

ZRC d.d. Trbovlje
uprava družbe

Ob-94750
Na podlagi 20. člena Statuta Luke Ko-

per d.d. sklicuje uprava družbe

8. sejo skupščine
družbe Luka Koper d.d.,

ki bo v ponedeljek, 30. junija 2003 ob
12. uri v sejni dvorani Luke Koper Pristan,
Vojkovo nabrežje 38, Koper.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-

ščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-

ganega predsednika skupščine, prešteval-
ce glasov, zapisnikarja ter ugotovi prisot-
nost notarja.

3. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe Luka Koper d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve Statuta delniške druž-
be, ki jih predlagata uprava in nadzorni svet.

4. Obravnava poročila nadzornega sve-
ta o letnem poročilu družbe za leto 2002,
sklepanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2002 ter o podelitvi razrešnice nadzor-
nemu svetu in upravi družbe.

Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega sve-

ta skupščina sprejme naslednji sklep o upo-
rabi bilančnega dobička za leto 2002: bi-
lančni dobiček za leto 2002 znaša
4.361,064.170,23 SIT.

Del bilančnega dobička v višini
1.997,477.438,49 SIT se razdeli delničar-
jem, od tega:

– 173,767.750,44 SIT za fiksno dividen-
do, ki pripada prednostnim delnicam;

– 1.606,500.000 SIT za dividende, ki
pripadajo navadnim delnicam;

– 217,209.688,05 SIT za gibljivi del di-
vidende, ki pripada prednostnim delnicam.

Bruto dividenda na navadno delnico zna-
ša 225 SIT. Dividenda pripada lastnikom, ki
bodo vpisani v delniško knjigo Luke Koper
d.d., drugi dan po skupščini, ki bo odločila
o uporabi bilančnega dobička. Dividende
se delničarjem izplačajo do 15. 9. 2003.

Del bilančnega dobička v višini
1.000,000.000 SIT se odvede v druge re-
zerve iz dobička.

Del bilančnega dobička v višini
11,550.000 SIT se v skladu s 33. členom
Statuta Luke Koper d.d. in s sklepom 1.
seje skupščine delniške družbe nameni za
nagrade članom nadzornega sveta.

Za razdelitev delničarjem in za nagrade
članom nadzornega sveta se uporabi del
bilančnega dobička, oblikovan iz drugih re-
zerv iz dobička, ki so bile oblikovane iz po-
stavk kapitala iz let 1996 in 1997.

O uporabi preostalega dela bilančnega
dobička v višini 1.352,036.731,74 SIT bo
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odločeno v naslednjih poslovnih letih (pre-
neseni dobiček).

2. Skupščina podeli upravi in nadzorne-
mu svetu družbe razrešnico za poslovno le-
to 2002.

5. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje družbo Deloitte &
Touche, d.o.o., iz Ljubljane za revizorja ra-
čunovodskih izkazov Luke Koper, d.d. in
skupine Luka Koper za leto 2003.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino in predlogi skle-

pov za vse točke dnevnega reda so delni-
čarjem na vpogled v tajništvu uprave na se-
dežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, vsak de-
lavnik od 9. do 12. ure, in sicer od dneva
sklica skupščine do seje skupščine. Na
istem kraju so dostopni tudi besedilo pre-
dlaganih sprememb Statuta družbe, letno
poročilo in poročilo nadzornega sveta.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi skli-
ca skupščine podajo predlog za dopolnitev
dnevnega reda oziroma nasprotne predloge
sklepov upravi družbe. Predlogi delničarjev
so lahko le pisni in razumno utemeljeni.

Pravico udeležiti se skupščine imajo vsi
imetniki navadnih delnic in prednostnih par-
ticipativnih delnic z omejeno glasovalno pra-
vico, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno in mora vsebovati
splošne podatke. Pooblastilo morajo delni-
čarji deponirati pri upravi vsaj 3 dni pred
zasedanjem skupščine pri upravi družbe in
ostane shranjeno pri družbi.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki se pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pri upravi družbe in,
ki so dne 26. 6. 2003 vpisani v delniško
knjigo pri KDD.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda. Vsaka delnica daje delničarjem en
glas. O vseh točkah dnevnega reda se glasu-
je z glasovnicami, ki jih prejme delničar ob
pristopu na skupščino. Sklepi se sprejmejo z
navadno večino oddanih glasov, razen sklepa
pod 3. točko, ki se sprejme s tričetrtinsko
večino pri sklepanju zastopanega osnovnega
kapitala in s soglasjem delničarjev iz razredov
navadnih in prednostnih delnic.

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne, to je 30. 6. 2003
ob 14. uri v isti dvorani. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Luka Koper d.d.
glavni direktor

Bruno Korelič, univ. dipl. ek.

Ob-94771
Na podlagi 21. in 22. člena Statuta druž-

be Gradis Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj
d.d., Ormoška cesta 22, Ptuj, sklicujemo

8. sejo skupščine
Gradis Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj

d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 30. 6. 2003 s

pričetkom ob 12. uri na sedežu družbe na
Ptuju, Ormoška cesta 22.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine z ugotovitvijo

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Mi-

lan Hebar,
– za preštevalki glasov pa Milena Belšak

in Barbara Glavnik iz podjetja Ixtlan Consul-
ting d.o.o. Ljubljana. Seji bo prisostvoval
vabljeni notar Andrej Šoemen za sestavo
notarskega zapisnika.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom za leto 2002 z mnenjem revizorja, pi-
snim poročilom nadzornega sveta k letne-
mu poročilu in odločitev o uporabi bilan-
čnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
2.1. Bilančni dobiček, ki po stanju na

dan 31. 12. 2002 znaša 79,844.670 SIT
se ne razporedi oziroma se bo o njem odlo-
čalo v prihodnjih poslovnih letih (preneseni
dobiček).

2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v letu 2002 ter se jima
podeli razrešnica.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2003 se imenuje revizijska hiša Iteo –
Abeceda d.o.o. iz Ljubljane.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev Sta-
tuta družbe Gradis Gradbeno podjetje Grad-
nje Ptuj d.d., in določitev prečiščenega be-
sedila tega statuta.

Predlog sklepa: skupščina Gradis Grad-
beno podjetje Gradnje Ptuj d.d. sprejme
spremembe in dopolnitve statuta družbe
Gradis Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj
d.d., in določi in potrdi prečiščeno besedi-
lo statuta iste družbe v predloženem bese-
dilu.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic ali s pisnim pooblastilom, z
navedbo o lastništvu delnic pooblastitelja.

Pisno prijavo za udeležbo na skupščini
je potrebno deponirati v tajništvu družbe naj-
manj 3 dni pred zasedanjem skupščine, kar
velja tako za delničarje kot za pooblaščen-
ce. Poleg osebne prijave v tajništvu družbe
je mogoče prijavo udeležbe na skupščini
poslati tudi s priporočeno pošto. Rok za
prijavo je 27. 6. 2003. Delničarji, ki ne bo-
do pisno prijavili udeležbe, ne bodo mogli
sodelovati na skupščini!

Udeležence (delničarje in njihove poo-
blaščence) prosimo, da se javijo v sprejem-
ni pisarni skupščine najmanj uro pred pri-
četkom skupščine. V sprejemni pisarni
skupščine so najavljeni udeleženci dolžni
podpisati seznam prisotnih delničarjev ozi-
roma pooblaščencev ter prevzeti glasoval-
ne lističe, ki služijo kot vstopnica za udele-
žbo na skupščini.

Vsa gradiva s celotnimi predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v tajništvu druž-
be pri Mileni Belšak vsak delavnik od dneva
objave sklice skupščine dalje, in sicer med
8. in 10. uro (tel. 02/787-58-01).

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave sklica skupščine svoje pripombe ter
spreminjevalne oziroma dopolnitvene pred-
loge pisno sporočijo upravi družbe.

Uprava in nadzorni svet bosta o razum-
no utemeljenih predlogih sprejela svoja sta-
lišča in bosta o spreminjevalnih predlogih
najpozneje v 12 dneh po sklicu skupščine
obvestila imenske delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se s pričetkom počaka pol ure,
ko je skupščina sklepčna ne glede na števi-
lo navzočih delničarjev oziroma odstotek za-
stopanih delnic.

Gradis Gradnje Ptuj d.d.
uprava

Ob-94786
Na podlagi 49. člena statuta delniške

družbe Liko d.d. Liboje, uprava sklicuje

9. skupščino
delniške družbe Liko d.d. Liboje,

v četrtek, dne 3. julija 2003 ob 17. uri,
na sedežu družbe v Libojah 26a, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in imenovanje delovnih teles skup-
ščine ter predstavitev notarja.

Predlog sklepa sklicatelja: izvoli se pred-
sednika skupščine, preštevalca glasov in
ugotovi prisotnost notarja po predlogu skli-
catelja.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom uprave o poslovanju druž-
be za leto 2002 z mnenjem revizorja in po-
ročilom nadzornega sveta o preveritvi letne-
ga poročila.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa:
3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček po re-

vidirani bilanci stanja 31. 12. 2002 je izka-
zan v znesku 410,823.805,38 SIT.

3.2. Bilančni dobiček za poslovno leto
2002 se razdeli za:

a) Izplačilo dividende delničarjem v sku-
pni vrednosti 36,505.920 SIT, kar pomeni:

– vrednost bruto dividende 660 SIT,
– vrednost neto dividende 495 SIT.
Za izplačilo se uporabi preneseni čisti do-

biček iz leta 1999 v višini 5,819.663,14 SIT
in iz leta 2002 v višini 30,686.256,86 SIT.

Do izplačila dividende so upravičeni del-
ničarji, ki so na dan zasedanja skupščine
vpisani v delniško knjigo.

Dividende se izplačajo v roku 60 dni od
dneva zasedanja skupščine.

b) Bilančni dobiček v višini
374,317.885,38 SIT ostane nerazporejen
in bo o njegovi uporabi odločeno v nasled-
njih poslovnih letih (preneseni čisti dobiček).

3.3. Skupščina podeljuje članom upra-
ve in nadzornega sveta družbe razrešnico
za poslovno leto 2002, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2002.

4. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga

v potrditev skupščini za naslednja štiri leta
Revizijsko hišo RFR – Ernst & Young, ki je
že do sedaj opravljala revizijo poslovanja v
družbi.

5. Imenovanje dveh članov nadzornega
sveta in seznanitev skupščine o članu nad-
zornega sveta, predstavnika zaposlenih in
nagraditev članov nadzornega sveta za nji-
hovo delo.
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Predlog sklepa:
a) Po predlogu nadzornega sveta se za-

radi izteka mandata dosedanja člana mag.
Milan Škof in Roman Jordan razrešita fun-
kcije člana nadzornega sveta.

Za novo štiriletno mandatno obdobje se
izvolita mag. Milan Škof in Roman Jordan.

b) Po predlogu uprave se članom nad-
zornega sveta izplača nagrada za njihovo
delo v skupni bruto vrednosti 1,350.000
SIT.

6. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be in dopolnitve Statuta delniške družbe Li-
ko d.d. Liboje, v predlaganem besedilu.

Gradivo za odločanje na skupščini je del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe v
času od sklica do 3 dni pred skupščino
med 12. in 14. uro pri Magdi Mesec.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, utemeljeno obrazložen in vlo-
žen v roku 7 dni po objavi tega sklica.

Pravico sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo delničarji sami ali po svojih
pooblaščenih ali zakonitih zastopnikih, ki
morajo k prijavi priložiti pisno pooblastilo.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine udeležbo
pisno prijavijo upravi družbe.

Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti oddana v hrambo na sedežu druž-
be vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da.

O 1. točki se glasuje javno, o ostalih
točkah pa z glasovnicami, ki jih delničarji ali
njihovi zastopniki prejmejo ob vstopu v pro-
stor, kjer bo skupščina.

V skladu z dogovorom na skupščini pa
se lahko o vseh točkah dnevnega reda gla-
suje javno z dvigom rok.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, t.j. 3. 7. 2003
ob 18. uri v istih prostorih.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Liko d.d. Liboje
direktorica

Št. 2799 Ob-94788
Na podlagi 283. člena ZGD ter v skladu

s 37. členom veljavnega Statuta družbe Ge-
ostroj, podjetje za strojno proizvodnjo in
vzdrževanje d.d. Ljubljana, Dimičeva 16,
sklicuje uprava

5. redno skupščino družbe
Geostroj, podjetje za strojno

proizvodnjo in vzdrževanje d.d.,
Ljubljana, Dimičeva 16,

ki bo dne 30. 6. 2003 ob 9. uri na se-
dežu družbe v Ljubljani, Dimičeva 16, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Uprava po ugotovitvi sklepčnosti predla-
ga skupščini sklep: za predsedujočega
skupščine se izvoli odvetnik Tomaž Čad

Imenuje se preštevalki glasov: Saša Bla-
gus in Ana Praprotnik.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom družbe in revizorjevim poročilom za
leto 2002 in s poročilom nadzornega sveta
o sprejemu letnega poročila družbe za leto
2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini sklep: skupščina se seznani z Letnim
poročilom in revizorjevim poročilom za leto
2002 in s poročilom nadzornega sveta o
sprejemu Letnega poročila družbe za leto
2002.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini sklep: na podlagi sprejetega Letnega
poročila za leto 2002 se sprejme predlog o
uporabi čistega dobička poslovnega leta, ki
po stanju na dan 31. 12. 2002 znaša
10,093.082,11 SIT, in sicer tako, da osta-
ne v celoti nerazporejen.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu za leto 2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini sklep: skupščina v skladu z določilom
282.a člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah potrjuje in odobri delo uprave in nad-
zornega sveta v poslovnem letu 2002 in
jima za leto 2002 tudi podeljuje razrešnico.

5. Sprememba statuta družbe.
Uprava predlaga skupščini sklep: skup-

ščina sprejema predlagane spremembe sta-
tuta družbe s prečiščenim besedilom statu-
ta družbe zaradi uskladitve z določbami no-
vele ZGD – F.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2003.

Uprava predlaga skupščini sklep: za re-
vizijo poslovanja družbe Geostroj d.d. se za
poslovno leto 2003 imenuje revizijska druž-
ba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino
Gradivo za sejo skupščine s predlogi

sklepov je na vpogled na sedežu družbe
Dimičeva 16 v Ljubljani, v tajništvu družbe,
vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-

vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidenc in morebitnega pre-
vzema glasovnic za glasovanje na skupšči-
ni.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpi-
som iz sodnega registra. Sejna dvorana bo
odprta eno uro pred začetkom zasedanja
skupščine.

Ponovno zasedanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napove-

dani uri ne bo sklepčna, bo ponovna seja
skupščine eno uro kasneje, v istih prosto-
rih, z istim dnevnim redom.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Geostroj, d.d., Ljubljana
direktor družbe

Marko Nosan

Ob-94795
Na podlagi 24. člena statuta Skupne po-

kojninske družbe d.d., Trg republike 3, Ljub-
ljana uprava družbe sklicuje

4. sejo skupščine
Skupne pokojninske družbe d.d., Trg

republike 3, Ljubljana,
ki bo 1. julija 2003 ob 10. uri v prostorih

na Trgu republike 3, Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti ter

ugotovitev, da je na skupščini prisoten no-
tar Miro Košak iz Ljubljane, ki bo sestavil
zapisnik.

2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina družbe ime-

nuje:
– za predsedujočega skupščine Vladi-

mirja Uršiča,
– za člana verifikacijske komisije: Lidija

Dovgan in Peter Krassnig.
3. Predlog spremembe in dopolnitve sta-

tuta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljub-
ljana.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta Skupne pokoj-
ninske družbe d.d., Ljubljana po predlogu
uprave in nadzornega sveta v besedilu, ki je
sestavni del tega sklepa.

4. Seznanitev skupščine s sprejetim let-
nim poročilom za poslovno leto 2002 in s
poročilom nadzornega sveta Skupne pokoj-
ninske družbe d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Skupne pokojninske družbe d.d., Ljublja-
na, se seznani s sprejetim letnim poročilom
za poslovno leto 2002 in s poročilom nad-
zornega sveta Skupne pokojninske družbe
d.d., Ljubljana.

Podeli se razrešnica upravi in nadzorne-
mu svetu za poslovno leto 2002.

5. Poročilo notranje revizije za leto
2002.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta Skupne pokojnin-
ske družbe d.d., Ljubljana, skupščina sprej-
me poročilo notranje revizije za leto 2002 v
predloženem besedilu.

6. Razrešitev in nadomestno imenovanje
člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa: Frančiška Hunjet se raz-
reši z mesta članice nadzornega sveta Sku-
pne pokojninske družbe d.d., Ljubljana in
se na njeno mesto do poteka rednega man-
data ostalih članov nadzornega sveta, ime-
nuje novega člana Bineta Kordeža.

7. Imenovanje revizorja za revizijo poslo-
vanja za poslovno leto 2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja Skupne pokojninske
družbe d.d., Ljubljana, za leto 2003 imenu-
je revizijska družba Pricewaterhouse-
Coopers d.o.o.

V skladu s 286. členom ZGD je predlaga-
telj sklepov pod točko 6. in 7. nadzorni svet,
predlagatelja vseh ostalih predlaganih skle-
pov pa sta uprava in nadzorni svet družbe.
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Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so dne
26. 6. 2003 vpisani v delniško knjigo pri
KDD-Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, in ki osebno, po zastopniku
ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo ude-
ležbo na sedežu družbe, in sicer v času od
objave tega sklica do vključno 26. 6. 2003.
Prijave so pravočasne, če na sedež družbe
prispejo do vključno 27. 6. 2003.

Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
se v enakem roku prijavijo s pooblastilom.

Glasuje se osebno oziroma po poobla-
ščencu ali zastopniku na podlagi glasov-
nic, ki jih bo družba zagotovila delničar-
jem najkasneje na dan skupščine. Poo-
blastila za zastopanje na skupščini mora
biti predloženo družbi v pisni obliki in mo-
ra za fizične osebe vsebovati ime in prii-
mek ter naslov pooblastitelja in poobla-
ščenca, kraj in datum izdaje pooblastila
ter podpis pooblastitelja, za pravne ose-
be pa poleg dneva in kraja izdaje poobla-
stila še ime, priimek in naslov pooblaščen-
ca ter firmo in podpis zakonitih zastopni-
kov pooblastitelja. Zakoniti zastopniki
družb morajo na dan skupščine predložiti
izpisek iz registra, iz katerega izhaja, da
so zastopniki delničarja, in ki ne sme biti
starejši od sedem dni.

Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta po predlogu uprave in nadzornega
sveta, letno poročilo in druga gradiva, ki
so podlaga za odločanje skupščine pri po-
sameznih točkah dnevnega reda, so na
vpogled na sedežu Skupne pokojninske
družbe d.d., vsak delovni dan od 10. do
15. ure.

Skupna pokojninska družba d.d.,
Ljubljana

uprava

Št. 148/03 Ob-94815
Skladno z Zakonom o gospodarskih dru-

žbah in na podlagi 9. člena Statuta družbe
Slikoplast d.d. Koper, uprava družbe sklicuje

6. redno sejo skupščine
družbe »Slikoplast« d.d. Koper,

ki bo v četrtek, dne 3. 7. 2003 ob 13.
uri na sedežu družbe v Kopru, Ulica 15.
maja 2.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata na-

slednji sklep:
– za predsedujočega skupščine se izvo-

li Rajko Resek,
– za dve preštevalki glasov se izvolita

Ljubica Žerjal in Irma Babič,
– skupščini prisostvuje notarka Neven-

ka Kovačič.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave

za leto 2002 in poročilom nadzornega sve-
ta za leto 2002.

3. Uporaba bilančnega dobička in po-
delitev razrešnice upravi in članom nadzor-
nega sveta.

3.1. Bilančni dobiček iz leta 2002 v zne-
sku 9,277.435,93 SIT se razporedi:

– v zakonske rezerve v višini
2,274.901,07 SIT,

– 7,002.534,86 SIT pa ostane neraz-
porejenega dobička.

3.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta za poslovno leto 2002 in
se upravi, predsedniku in vsem članom nad-
zornega sveta podeli razrešnico za poslov-
no leto 2002.

4. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje novega člana nadzornega sveta.

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
Zaradi spremembe lastniške strukture se

z dnem 3. 7. 2003 razreši člana nadzorne-
ga sveta Jožefa Čmaja.

V nadzorni svet družbe se z dnem 3. 7.
2003 imenuje Simon Banič.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo in glasu-

jejo vsi delničarji ali njihovi zastopniki, ki
prijavijo svojo udeležbo pri upravi družbe
tako, da le-to prijavo prejme najkasneje
tri dni pred sejo skupščine. Zastopniki so
dolžni prijavi priložiti tudi pooblastilo del-
ničarja za udeležbo in glasovanje na skup-
ščini.

Skupščina veljavno odloča, če so nav-
zoči delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavljajo vsaj petnajst odstotkov zastopane-
ga kapitala. Če skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 15. uri na istem mestu. Na tem
zasedanju skupščina veljavno odloča ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Delničarje oziroma njihove zastopnike
prosimo, da prevzamejo glasovnice trideset
minut pred začetkom seje.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov, letno poročilo uprave za poslovno leto
2002 in poročilo nadzornega sveta za leto
2002, so na razpolago delničarjem v tajniš-
tvu na sedežu družbe v Kopru vsak delovnik
od 8. do 11. ure, od dneva objave sklica
skupščine do vključno na dan zasedanja
skupščine.

Slikoplast d.d. Koper
uprava družbe
Aldo Brundula

Ob-94848
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 33. člena Statuta delni-
ške družbe Certa d.d. Cerkno, sklicuje
uprava družbe

12. redno letno skupščino
družbe Certa d.d. Cerkno,

ki bo potekala v sredo, dne 2. 7. 2003
ob 9. uri v prostorih salona hotela Cerkno,
Sedejev trg 8, Cerkno.

Predlagam dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev delovnega predsedstva in
določitev notarja.

Predlog sklepa: potrdi se predsednika
in dva člana predsedstva, za notarja se do-
loči Bojan Podgoršek.

2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
in pisnim poročilom nadzornega sveta za
poslovno leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2002, z mnenjem
revizorja in s pisnim poročilom nadzornega
sveta.

3. Obravnava in odločanje o uporabi bi-
lančnega dobička za leto 2002.

Predlog sklepa: na dan 31. 12. 2002 zna-
ša bilančni dobiček družbe Certa d.d. Cer-
kno, 1.196,347.266,91 SIT in je sestavljen iz:

– čistega dobička družbe iz poslovnega
leta 2002 – 584,176.820,32 SIT,

– prenesenega čistega dobička družbe
iz preteklih let – 612,170.446,59 SIT.

Bilančni dobiček se uporabi za nasled-
nje namene:

– 241,382.691 SIT prenesenega čiste-
ga dobička iz preteklih let se izplača delni-
čarjem za dividende, in sicer 107 SIT bruto
na delnico.

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de najkasneje v roku 60 dni od dneva skup-
ščine, in sicer po stanju delničarjev na dan
skupščine vpisanih v delniško knjigo druž-
be, ki se vodi v Centralno klirinški – depotni
družbi, d.d. Ljubljana.

– 584,176.820,32 SIT čistega dobička
družbe za poslovno leto 2002 se ne razpo-
redi, oziroma bo o njem odločeno v prihod-
njih poslovnih letih,

– 370,787.755,59 SIT prenesenega či-
stega dobička iz let 2000 in 2001 se ne
razporedi oziroma bo o njem odločeno v
prihodnjih poslovnih letih.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu za poslovno leto 2002 in dolo-
čitev nagrade nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
V skladu z 282.a členom Zakona o go-

spodarskih družbah skupščina družbe po-
deljuje upravi in nadzornemu svetu razre-
šnico za delo v poslovnem letu 2002.

Nadzornemu svetu družbe se v breme
poslovnih stroškov izplača nagrada za uspe-
šno delo v letu 2002 v skupni bruto višini
9,000.000 SIT.

5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.

Predlog sklepa: na podlagi 240. člena
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
pooblašča upravo družbe, da lahko v roku
18 mesecev od dneva sprejema tega skle-
pa kupuje lastne delnice, katerih skupni no-
minalni znesek ne sme presegati 10% svo-
jega kapitala, z namenom izplačila nagrad
članom uprave in članom nadzornega sveta
in umika delnic po določbah o zmanjšanju
osnovnega kapitala. Nakupna cena delnic
lahko znaša najmanj 500 SIT in največ
1.000 SIT na delnico.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za leto 2003.

Predlog sklepa: za revizorja za leto 2003
se imenuje Ernst & Young d.o.o. Dunajska
cesta 111, Ljubljana.

Sklepe pod 1. do 5. točko predlagata
nadzorni svet in uprava skupaj, sklep pod
točko 6. pa nadzorni svet.

Glasovalna pravica
Pravico do glasovanja na skupščini ima

delničar, ki je najmanj 10 dni pred sejo skup-
ščine vpisan v knjigo delničarjev in pisno na-
javi družbi svojo udeležbo na skupščini naj-
manj 3 dni pred sejo skupščine. Za delničar-
je, ki so imenovali pooblaščenca, uresničuje
glasovalno pravico pooblaščenec.

Ponoven sklic skupščine
V primeru nesklepčnosti bo ponovno za-

sedanje skupščine 2. 7. 2003 ob 10. uri na
istem mestu.
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Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na

vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be vsak delovni dan do zasedanja od 11. do
13. ure.

Certa d.d.
Metod Sedej

uprava

Ob-94851

Na podlagi 6. točke, tretjega odstavka
Statuta družbe Kovinska industrija KLS, d.d.,
Ljubno ob Savinji, sklicuje uprava družbe

7. sejo skupščine
družbe Kovinska industrija KLS, d.d.

Ljubno ob Savinji

ki bo dne 10. 7. 2003, ob 13. uri, v
sejni sobi družbe.

Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti skupščine ter imenovanje no-
tarja.

Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave druž-

be sprejema predlagani dnevni red in ime-
nuje notarja za sestavo notarskega zapisni-
ka skupščine.

1.2. Skupščina ugotavlja, da je zaseda-
nje skupščine sklepčno, saj je na seji zasto-
panega več kot 15% osnovnega kapitala
družbe.

2. Izvolitev predsedujočega skupščine,
dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega in

preštevalce glasov, skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.

3. Seznanitev skupščine s sprejetim let-
nim poročilom za poslovno leto 2002 in s
poročilom nadzornega sveta KLS d.d. Lju-
bno ob Savinji in podelitev razrešnice upra-
vi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
3.1. Skupščina delničarjev KLS d.d. Lju-

bno ob Savinji se seznani s sprejetim letnim
poročilom za poslovno leto 2002 in s poro-
čilom nadzornega sveta KLS d.d. Ljubno
ob Savinji.

3.2. Podeli se razrešnica direktorju druž-
be in nadzornemu svetu družbe za poslov-
no leto 2002.

4. Predlog za uporabo bilančnega do-
bička.

Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček družbe KLS d.d.

Ljubno ob Savinji za poslovno leto 2002
znaša 15,358.233,61 SIT in se v celoti raz-
poredi v druge rezerve iz dobička.

5. Izplačilo nagrade članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa:
5.1. Članom nadzornega sveta se za de-

lo v obdobju 2002-2003 izplača nagrada,
in sicer predsedniku nadzornega sveta
250.000 SIT, članoma pa 150.000 SIT.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa:
6.1. Za revizijo računovodskih izkazov

družbe za leto 2003, se imenuje revizijska
družba Ripro, d.o.o. Velenje.

Na skupščini imajo pravico glasovanja ti-
sti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD –
Centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljublja-
na in ki osebno, po zastopniku ali poobla-
ščencu pisno prijavijo svojo udeležbo na se-
dežu družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe
na sedež družbe do vključno 7. 7. 2003.

Gradivo za zasedanje skupščine, vključ-
no s sprejetim letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, je na vpogled delničar-
jem družbe na sedežu družbe, Loke 36, Lju-
bno ob Savinji, vsak dan od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9.
do 12. ure.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi v pisni obliki in
mora za fizične osebe vsebovati ime in prii-
mek ter naslov pooblastitelja in pooblaščen-
ca, kraj in datum izdaje pooblastila ter pod-
pis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg
dneva in kraja izdaje pooblastila, še ime in
priimek in naslov pooblaščenca ter firmo in
podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja.
Zakoniti zastopniki družb morajo na dan za-
sedanja skupščine predložiti izpisek iz re-
gistra, iz katerega izhaja, da so zastopniki
delničarja, ki ne sme biti starejši od 7 dni.

Skupščina je sklicana za 13. uro. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklep-
čna, bo za eno uro odložena. Ob 14. uri bo
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delničarjev.

Kovinska industrija KLS, d.d.
Ljubno ob Savinji

direktor

Ob-94852
Na podlagi 28. člena Statuta družbe Etra

33 Energetski transformatorji d.d., Ljublja-
na, uprava sklicuje

7. skupščino družbe
Etra 33, d.d., Ljubljana,

ki bo v sredo, 2. 7. 2003 ob 13. uri v
prostorih sedeža družbe na Šlandrovi 10,
Ljubljana-Črnuče.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,

ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.

Predlog sklepa: za predsednico skupšči-
ne se imenuje Jožica Tominc, za preštevalca
glasov pa Breda Jeran in Tomaž Guzelj.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan
Podgoršek.

2. Predložitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja, poročila nadzor-
nega sveta o preveritvi letnega poročila za
leto 2002 in sprejem sklepa o uporabI bilan-
čnega dobička za leto 2002 ter podelitev
razrešnice članom uprave in nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa 2.1: bilančni dobiček
družbe v revalorizirani višini na dan 31. 12.
2002 znaša skupaj 561,981.186,24 SIT in
je sestavljen iz:

– nerazporejenega dobička v letu 1998
– 1,036.511 SIT,

– nerazporejenega dobička v letu 1999
– 119,810.870 SIT,

– nerazporejenega dobička v letu 2000
– 82,451.956,11 SIT,

– nerazporejenega dobička iz leta 2001
– 49,330.279,73 SIT,

– preostanka čistega dobička iz leta
2002 – 309,351.569,40 SIT.

Na predlog uprave in nadzornega sveta
se bilančni dobiček uporabi:

– za izplačilo dividende v letu 2003 v
skupni višini bruto 76,714.200 SIT, kar zne-
se 1.700 SIT bruto na delnico, in sicer iz
nerazporejenega dobička za leto 1998 in
dela nerazporejenega dobička iz leta 1999.
Upravičenci do dividende so delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan
7. 7. 2003. Dividenda bo izplačana delni-
čarjem v 60 dneh po sklepu skupščine;

– za nagrade članom nadzornega sveta
v skupni višini 3,000.000 SIT bruto;

– preostali bilančni dobiček v višini
482,266.986,24 SIT ostane nerazporejen.

Predlog sklepa 2.2: v skladu z 282.a
členom Zakona o gospodarskih družbah
skupščina potrjuje in odobri delo uprave ter
nadzornega sveta v poslovnem letu 2002 in
jima podeljuje razrešnico.

3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje pooblaščeno revi-
zijsko družbo Plus Revizija, d.o.o. Ljublja-
na, za revidiranje računovodskih izkazov v
poslovnem letu 2003.

4. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: določi se sejnina za čla-
ne nadzornega sveta, in sicer v višini
42.000 SIT neto za člane nadzornega sve-
ta in 60.000 SIT neto za predsednico nad-
zornega sveta.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti družbi pisno dostavljeno tri
dni pred zasedanjem in ves čas trajanja po-
oblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice na skupščini
lahko uresničujejo delničarji, njihovi zasto-
pniki ali pooblaščenci, ki pisno prijavo oseb-
no ali s priporočeno pošto dostavijo družbi
do vključno ponedeljka 30. 6. 2002 in ki
so vpisani v delniško knjigo pri KDD.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pisno sporočijo družbi svo-
je morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda.

Udeležence skupščine prosimo, da se
prijavijo na zasedanje uro pred začetkom
skupščine. V sprejemni pisarni morajo na-
javljeni udeleženci podpisati seznam prisot-
nih delničarjev oziroma pooblaščencev, ter
prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vsto-
pnica za udeležbo na skupščini.

Gradivo za skupščino družbe vključno z
letnim poročilom, revizijskim poročilom, po-
ročilom nadzornega sveta je vsem delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe v tajniš-
tvu vsak delavnik med 12. in 14. uro, v času
od dneva objave sklica do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Etra 33, d.d.
uprava družbe
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Ob-94858

Na podlagi 37. člena statuta delniške
družbe Slovenijales družba za trgovino in
druge storitve, d.d., Ljubljana, Dunajska ce-
sta 22, uprava družbe sklicuje

8. redno skupščino
delničarjev družbe Slovenijales družba

za trgovino in druge storitve d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 22,

ki bo v četrtek, dne 3. 7. 2003 ob 13.
uri v veliki sejni dvorani – pritličje Poslovne-
ga centra Slovenijales, Ljubljana, Dunajska
cesta 22.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev verifi-

kacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti
skupščine na podlagi poročila verifikacijske
komisije, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov ter ugotovitev prisotno-
sti notarja.

Predlog sklepov:
a) Potrdi se tričlansko verifikacijsko ko-

misijo v sestavi po predlogu.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
b) Izvoli se predsednika skupščine in dva

preštevalca glasov po predlogu ter ugotovi,
da skupščini prisostvuje notar.

2. Poročilo nadzornega sveta o preveri-
tvi letnega poročila za leto 2002 skupaj s
stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila za leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi let-
nega poročila za leto 2002, pozitivnim stali-
ščem nadzornega sveta do revizijskega po-
ročila za leto 2002 in potrditvijo letnega
poročila za leto 2002.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2002 in o podelitvi razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepov:
a)
1. Bilančni dobiček po stanju na dan

31. 12. 2002 znaša 510,663.047,49 SIT.
Sestavljen je iz prenesenega čistega do-

bička leta 2000 v znesku 95,590.394,34
SIT, iz prenesenega čistega dobička leta
2001 v znesku 249,302.612,50 SIT ter iz
čistega dobička leta 2002 v znesku
165,770.040,65 SIT.

2. Uporaba bilančnega dobička
2.1. Za dividende se uporabi

109,437.600 SIT, in sicer del bilančnega
dobička, oblikovanega iz prenesenega či-
stega dobička leta 2000 v znesku
95,590.394,34 SIT in iz prenesenega či-
stega dobička leta 2001 v znesku
13,847.205,66 SIT. Dividenda znaša
400 SIT bruto na delnico.

Do izplačila dividend so upravičeni del-
ničarji, ki so lastniki delnic, vpisanih v delni-
ško knjigo pri KDD dva delovna dneva po
dnevu skupščine.

Dividende se izplačajo delničarjem v
60-ih dneh po sprejemu tega sklepa.

2.2. Za nagrade članom nadzornega sve-
ta in upravi se uporabi del bilančnega dobič-
ka, oblikovanega iz prenesenega čistega do-
bička leta 2001 v znesku 8,554.300 SIT.
Nagrada za nadzorni svet znaša 3,082.500
SIT, za upravo pa 5,471.800 SIT bruto.

2.3. O uporabi preostanka bilančnega
dobička v višini 392,671.147,49 SIT bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih.

b) Skupščina upravi družbe in nadzorne-
mu svetu družbe podeli razrešnico za po-
slovno leto 2002.

4. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: za revizorja družbe Slo-

venijales d.d. Ljubljana za leto 2004 se ime-
nuje KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.

Predloge sklepov k točkam dnevnega
reda pod zap. št. 1.,2., in 3. sta podala
uprava in nadzorni svet družbe, predlog
sklepa pod zap. št. 4 pa je podal nadzorni
svet družbe.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov, vključno z letnim poročilom in poroči-
lom nadzornega sveta je na vpogled delni-
čarjem družbe na sedežu družbe Ljubljana,
Dunajska cesta 22, v tajništvu sektorja za
kadrovsko organizacijske in splošne zade-
ve, soba št. 123/I, vsak delovni dan od dne-
va objave sklica do dneva zasedanja skup-
ščine od 10. do 13. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
osebno, njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki. Pooblaščenci morajo imeti pisno
pooblastilo, zastopniki pa dokazilo o zako-
nitem zastopanju.

Pravico udeležbe in glasovanja na skup-
ščini imajo delničarji, ki sami ali preko svo-
jih pooblaščencev ali zakonitih zastopnikov
pisno najavijo družbi svojo udeležbo na
skupščini vsaj 3 dni pred zasedanjem skup-
ščine, to je najkasneje do vključno 30. 6.
2003 in ki so na dan 30. 6. 2003 vpisani v
delniško knjigo, ki se vodi pri KDD – Cen-
tralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljublja-
na. Pooblaščenci in zastopniki pisni najavi
udeležbe priložijo dokazilo o pooblastitvi ali
zakonitem zastopanju.

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta 30 minut pred začetkom zaseda-
nja skupščine. Udeleženci se ob prihodu na
skupščino izkažejo z osebno izkaznico ali
drugim identifikacijskim dokumentom in s
podpisom na seznamu udeležencev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini.

Slovenijales družba za trgovino in
druge storitve, d.d. Ljubljana

generalni direktor
Žiga Jelenec

Št. 1486/2003 Ob-94862
Na podlagi 20. člena Statuta družbe

Gradis Inženiring d.d. Ljubljana, uprava
družbe vabi delničarje na

8. sejo skupščine
družbe Gradis Inženiring d.d. Ljubljana,

ki bo v sredo, 2. 7. 2003 ob 9. uri, v
sejni sobi na sedežu družbe, na Letališki
33, v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem sklepa o ime-

novanju organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine imenuje Jožeta Bajuka, univ. dipl.
prav., za preštevalki glasov pa Petra Kajfež
in Renata Godec.

Skupščini bo prisostvovala notarka Na-
da Kumar.

3. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi let-
nega poročila za leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za leto 2002.

4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
uspeha in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta ugotovljeni bilanči dobi-
ček za poslovno leto 2002 v znesku
8,288.850,78 SIT ostane nerazporejen.

Skupščina s sprejemom tega sklepa
vsem članom uprave družbe in vsem čla-
nom nadzornega sveta podeli razrešnico za
poslovno leto 2002.

5. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja družbe.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno leto
2003 imenuje KPMG Slovenija d.o.o. mana-
gement, consulting in revizija, Ljubljana.

6. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje novega člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se zaradi odstopne izjave podane dne
31. 1. 2003 Matjaž Logar univ. dipl. prav.,
razreši za člana nadzornega sveta z dnem
31. 1. 2003. Na njegovo mesto se imenuje
novega člana nadzornega sveta Jožeta Ba-
juka, univ. dipl. prav., za mandatno obdobje
štirih let.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupšči-
ne prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave
družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Mariji Demšar, vsak delovni dan od 10. do
14. ure, po predhodni najavi.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

Gradis Inženiring, d.d. Ljubljana
predsednik uprave

Milan Pukšič, inž. grad.

Ob-94869

Na podlagi 48. člena statuta družbe
Daj-Dam Gostinsko podjetje d.d., uprava
sklicuje

9. skupščino družbe
Daj-Dam Gostinsko podjetje d.d.,

Ljubljana, Resljeva cesta 48,

ki bo dne 30. 6. 2003 ob 9.
 
uri na se-

dežu družbe v Ljubljani, Resljeva cesta 48,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.
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Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka

Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov: Refad Mešić, Fle-

ten Marjana.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Nada Kumar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za

leto 2002 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta po 274. a čle-
nu Zakona o gospodarskih družbah.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na se seznani z letnim poročilom za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.

2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilan-
čnega dobička za leto 2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2002 v
znesku 36,359.242,24 SIT se uporabi:

– 10,321.152 SIT za dividende, to je
267 SIT bruto dividende na delnico;

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de najkasneje do 31. 10. 2003, in sicer po
stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d.
Ljubljana, na dan zasedanja skupščine.

– 26,038.090,24 SIT je prenos dobič-
ka.

2. c) Podelitev razrešnice direktorju in
članom nadzornega sveta za leto 2002.

Skupščina podeljuje direktorju družbe in
članom nadzornega sveta družbe razrešni-
co za poslovno leto 2002.

3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2003 skupščina
imenuje družbo B & A d.o.o., Litijska cesta
45, Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2002 z mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila, bo na voljo v tajniš-
tvu uprave na sedežu družbe, vsak delavnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.

Daj-Dam d.d.
direktor družbe Bojan Zorc

Ob-94870

Na podlagi 42. člena statuta družbe SŽ
– Projektivno podjetje Ljubljana, d.d., upra-
va sklicuje

9. redno sejo skupščine
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana,

d.d., Vilharjeva 16a, Ljubljana,

ki bo dne 3. 7. 2003 ob 13.
 
uri na sede-

žu družbe v Ljubljani, Vilharjeva 16a, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka

Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov: Edmund Škerbec,

univ. dipl. inž., Slavko Pečnik, univ. dipl.
inž.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2002 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta po 274. a členu
Zakona o gospodarskih družbah.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na se seznani z letnim poročilom za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.

2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilan-
čnega dobička za leto 2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček, ki po stanju na dan 31. 12. 2002
znaša 1,862.825,85 SIT, se uporabi za dru-
ge rezerve iz dobička.

2. c) Podelitev razrešnice direktorju in
članom nadzornega sveta za leto 2002.

Skupščina podeljuje direktorju družbe in
članom nadzornega sveta družbe razrešni-
co za poslovno leto 2002.

3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom lastnih delnic.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: osnovni
kapital družbe, ki znaša 28,626.000 SIT,
se zaradi prevelikega obsega kapitala gle-
de na dejavnost družbe zmanjša, z umikom
180 lastnih delnic v skupni nominalni vred-
nosti 180.000 SIT, ki jih je družba že prido-
bila, v breme drugih rezerv iz dobička v
skladu z drugo alinejo 3. odstavka 356.
člena Zakona o gospodarskih družbah.

Po izvedenem zmanjšanju tako osnovni ka-
pital družbe znaša 28,446.000 SIT in je raz-
deljen na 28.446 navadnih imenskih delnic
nominalne vrednosti 1.000 SIT za delnico.

4. Sprememba firme družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep: firma

družbe se spremeni tako, da po novem gla-
si: SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na sprejme spremembe in dopolnitve ter
čistopis statuta družbe.

6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2003 skupščina
imenuje družbo Plus Revizija, d.o.o., Beži-
grad 1, Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidenc in morebitnega pre-
vzema glasovnic za glasovanje na skupšči-
ni.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine.

SŽ – Projektivno podjetje
Ljubljana, d.d.

direktor Dušan Zajc, univ. dipl. inž.

Ob-94871

Na podlagi 38. člena statuta družbe Pla-
stik, proizvodnja plastičnih izdelkov d.d., Ka-
nal ob Soči, uprava sklicuje

9. skupščino
delniške družbe Plastik, proizvodnja

plastičnih izdelkov d.d.,

ki bo v četrtek, 10. 7. 2003 ob 12. uri v
dvorani Gotske hiše (Kontrada) v Kanalu,
Pionirska 8.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme

naslednji sklep: ugotovi se, da je skupščina
sklepčna.

Za predsedujočega se izvoli Miran Ipa-
vec.
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Izvoli se preštevalca glasov v sestavi: Mi-
lojka Lenardič, Bogdan Bernik

Za sestavo zapisnika se imenuje notarka
Eva Lučovnik.

2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička po letnem obračunu za leto 2002
in podelitev razrešnice upravi in nadzorne-
mu svetu.

2.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička po letnem obračunu za leto
2002.

Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini, da sprejme ugotovitveni sklep,
da bilančni dobiček na dan 31. 12. 2002
znaša 74,277.000 SIT in se uporabi:

a) za izplačilo dividend 10,000.000 SIT,
pri čemer delničarjem, ki bodo dne 5. 7.
2003 vpisani v delniško knjigo, pripada di-
videnda v višini 43,795 SIT bruto na delni-
co in se izplača najkasneje v roku 60 dni od
sprejema sklepa;

b) dividenda se delničarjem izplača iz
dobička ugotovljenega za poslovno leto
2002.

c) o ostanku bilančnega dobička v zne-
sku 64,277.000 SIT bo odločeno v nasled-
njih poslovnih letih (preneseni dobiček).

2.2 Podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2002 in jima podeljuje raz-
rešnico.

3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2003.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizijo poslo-
vanja za leto 2003 skupščina imenuje revi-
zijsko družbo RFR Ernst & Young d.o.o.
Dunajska 111, Ljubljana.

4. Izvolitev novega nadzornega sveta.
Skupščina ugotovi, da je članom nad-

zornega sveta, predstavnikom delničarjev,
dne 21. 6. 2003 pretekel mandat.

Skupščina izvoli naslednje člane nadzor-
nega sveta, predstavnike delničarjev za šti-
riletno mandatno obdobje:

1. Hinko Podgoršek,
2. Matjaž Lorenčič
3. Andreja Štrukelj.

Skupščino se seznani, da je svet delav-
cev izvolil naslednje predstavnike delavcev
v nadzorni svet:

1. Branimir Kralj,
2. Ester Obid,

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

so delničarjem na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, vpisani v delniško knjigo pri KDD Central-
no klirinški depotni družbi, d.d. Ljubljana,
na dan 5. 7. 2003 ter njihovi zastopniki in

pooblaščenci, ki pet dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu uprave na sedežu druž-
be pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Plastik d.d. Kanal ob Soči
uprava – direktor

Ob-94872
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 38.-40. člena Statuta Ko-
vinoplastike Lož d.d. uprava družbe sklicuje

9. redno skupščino
Kovinoplastike Lož d.d.,

ki bo v četrtek, dne 3. julija 2003 ob 16.
uri v prostorih jedilnice družbe v Ložu, Ce-
sta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
ugotovitev prisotnosti notarke.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Marko Žnidaršič. Ugotovi se,
da je skupščina sklepčna. Za preštevalca
glasov se izvolita Mateja Stanič Rudolf in
Meta Turk. Ugotovi se prisotnost vabljene
notarke Drage Intihar.

2. Predložitev revidiranega letnega po-
ročila in poročila nadzornega sveta in skle-
panje o uporabi bilančnega dobička in o
podelitvi razrešnice.

Skupščina se je seznanila z revidiranim
letnim poročilom Kovinoplastike Lož d.d. za
leto 2002 in s poročilom nadzornega sveta
z dne 21. 5. 2003 o sprejemu letnega po-
ročila za leto 2002.

Predlog sklepa:
2.1. Na predlog uprave in ob pozitivnem

mnenju nadzornega sveta sprejme skupšči-
na sklep:

– bilančni dobiček za leto 2002 znaša
5.409,907.000 SIT,

– o uporabi bilančnega dobička se bo
odločalo v naslednjih letih.

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico čla-
nom uprave in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2002 in s tem potrjuje njiho-
vo uspešno delo.

2.3. Za uspešno delo se podeli nagrada
nadzornemu svetu v višini 10,8 mio SIT. Iz-
plačilo se izvrši v breme poslovnih stroškov
za leto 2003.

3. Izvolitev članov nadzornega sveta, do-
ločitev sejnin in plačila za delo v komisijah
nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
1. Na predlog nadzornega sveta se za

člane nadzornega sveta za štiriletno man-
datno obdobje izvolijo:

– Goran Brankovič,
– Zorko Kenda,
– Jože Tišler.
2. Članom nadzornega sveta pripadajo

sejnine za pripravo in udeležbo na sejah, in
sicer za predsednika nadzornega sveta v
višini 310 EUR bruto in za člane nadzorne-
ga sveta v višini 205 EUR bruto, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan izplačila.

Sejnine za člane komisij nadzornega sve-
ta znašajo 70% sejnin nadzornega sveta.

4. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina imenuje za revizorja druž-
be za poslovno leto 2003 revizijsko hišo
KPMG Slovenija d.o.o.

5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom lastnih delnic.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
Kovinoplastika Lož d.d., ki znaša
2.967,442.000 SIT, se v skladu z drugo
alineo tretjega odstavka 356. člena ZGD
zmanjša za 141,971.000 SIT z umikom že
pridobljenih 141.971 lastnih delnic, nomini-
ranih na 1.000 SIT tako, da po zmanjšanju
osnovni kapital družbe znaša
2.825,471.000 SIT in je razdeljen na
2,825.471 navadnih, imenskih delnic z no-
minalno vrednostjo 1.000 SIT.

Zmanjšanje osnovnega kapitala po tem
sklepu se izvede zaradi prilagoditve višine
kapitala obsegu poslovanja družbe.

Umik delnic družbe se izvede v breme
čistega dobička iz leta 2002.

Uprava po vpisu zmanjšanja osnovnega
kapitala družbe v sodni register s sklepom
razveljavi 141.971 umaknjenih delnic in iz-
da nalog za izbris delnic iz delniške knjige.

Statut družbe se uskladi z novo višino
osnovnega kapitala.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za sejo skupščine delniške druž-

be, vključno z revidiranim letnim poročilom
za leto 2002 in poročilom nadzornega sve-
ta po 274.a členu ZGD-F, je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Ložu, Cesta
19. oktobra 57, p. 1386 Stari trg pri Ložu,
v vložišču Splošno kadrovskega sektorja,
vsak delovni dan od 11. do 14. ure, od
dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.

Nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7
dneh po objavi sklica skupščine, na upravo
družbe.

Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresni-

čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knji-
go pri Klirinško-depotni družbi d.d., dne
25. 6. 2003, in ki bodo sami ali preko svo-
jih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev
pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini
najmanj 3 dni pred dnem sklica skupščine.

Delničarji na skupščini glasujejo oseb-
no, po pooblaščencu ali zastopniku, na pod-
lagi glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v
skupščinski prostor, ko tudi podpišejo sez-
nam prisotnih udeležencev. Delničarji, poo-
blaščenci ali zastopniki se izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
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lom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.

Prostor, v katerem bo potekala skupšči-
na, bo odprt dve uri pred začetkom skup-
ščine.

Kovinoplastika Lož d.d.
uprava družbe

Ob-94873

Uprava družbe na podlagi 283. člena
Zakona o gospodarskih družbah in člena
7.4 statuta družbe sklicuje

8. izredno sejo skupščine
družbe Dnevnik, Časopisna družba,

d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana,
ki bo v torek, 1. 7. 2003 ob 12. uri v

Rdečem salonu Grand hotela Union, Miklo-
šičeva 1, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata na-

slednji sklep: ugotovi se, da je bil skladno s
Poslovnikom o delu skupščine na 5. seji
skupščine dne 6. 6. 2000 za predsednika
skupščine za mandatno obdobje 4 let ime-
novan Miha Martelanc, za namestnika pred-
sednika pa Igor Dolenc.

Imenujeta se 2 preštevalki glasov: Nada
Zadel in Majda Zalar.

Za sestavo zapisnika skupščine se ime-
nuje notarka Nataša Erjavec.

2. Obravnava in odločanje o spremem-
bah in dopolnitvah statuta družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: skupščina sprejme spremem-
be in dopolnitve statuta družbe v predlaga-
nem besedilu.

3. Obravnava in odločanje o spremembi
Poslovnika o delu skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: skupščina sprejme spremem-
be Poslovnika o delu skupščine v predlaga-
nem besedilu.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih bodo na dan sklica skupšči-
ne družbe delnice delniške družbe Dnev-
nik, d.d., vknjižene v delniški knjigi družbe,
ki se vodi v centralnem registru pri Klirinško
depotni družbi, oziroma njihovi zakoniti za-
stopniki.

Delničar lahko uveljavlja svojo pravico
do udeležbe in glasovanja na skupščini del-
ničarjev osebno ali prek pooblaščenca na
podlagi pisnega pooblastila.

Zasedanja skupščine se smejo udeležiti
le tisti delničarji oziroma zakoniti zastopniki
in pooblaščenci, ki so svojo udeležbo pisno
prijavili 3 dni pred zasedanjem skupščine
(t.j. do vključno sobote, 28. 6. 2003), in si-
cer osebno v pravno-kadrovskem splošnem
oddelku družbe ali s priporočeno pošiljko.
Delničar oziroma zakoniti zastopnik in poo-
blaščenec, ki nista izpolnila te obveznosti,
izgubita glasovalno pravico na sklicani seji.

Pooblaščenci morajo k svoji pisni prijavi
za udeležbo na skupščini priložiti tudi pisno
pooblastilo delničarja, zakoniti zastopniki pa
dokazilo o zakonitem zastopanju.

Vsa predložena pooblastila in dokazila o
zakonitem zastopanju so do konca skupšči-
ne na vpogled pri notarju.

Udeležence prosimo, da se pol ure pred
začetkom zasedanja zglasijo pri prešteval-
kah glasov, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.

Glasovanje na zasedanju skupščine o vsa-
ki točki dnevnega reda bo javno.

Gradivo za skupščino in besedilo predla-
ganih sprememb in dopolnitev statuta in po-
slovnika o delu skupščine, je od dneva skli-
ca skupščine delničarjem na vpogled v prav-
no-kadrovskem splošnem oddelku Dnevni-
ka, d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana vsak
delavnik od 9. do 10. ure.

Delničarje prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pošljejo pisno z obrazložitvijo priporo-
čeno po pošti na naslov uprave ali pa jih
oddajo osebno na sedežu družbe v 7 dneh
po objavi tega sklica ter s tem upravi omogo-
čijo pripravo njenih stališč.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavljajo vsaj 15 odstotkov glasov zastopane-
ga osnovnega kapitala (prvi sklic). Če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
polurni odmor, po katerem se bo skupščina
ponovno sestala (drugi sklic). V tem primeru
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Dnevnik, d.d.
uprava

član
Branko Bergant

predsednik
mag. Branko Pavlin

Ob-94888

Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-
darskih družbah in 34. člena Statuta Dinos
holding d.d. Ljubljana, Šlandrova 6,
Ljubljana uprava družbe sklicuje

6. sejo skupščine delniške družbe,
ki bo dne 3. 7. 2003 ob 13. uri v poslov-

nih prostorih družbe v Ljubljani, Šlandrova
6, z naslednjim dnevnim redom.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Za predsednika skupščine se imenuje
Učakar Silvester, verifikacijska komisija v se-
stavi predsednice Marije Žorž in dveh preš-
tevalk glasov Dragice Nemec in Simone Žni-
daršič. Ugotovi se prisotnost vabljene no-
tarke Nade Kumar.

2. Predložitev letnega poročila za leto
2002, pisnega poročila nadzornega sveta k
letnemu poročilu in sprejema sklepa o upo-
rabi bilančnega dobička in podelitvi razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poroči-

lom in pisnim poročilom nadzornega sveta
k letnemu poročilu, ki se nanaša na preveri-
tev letnega poročila za leto 2002.

b) Izhajajoč iz potrjenega letnega poro-
čila bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2002 znaša 605,164.384,56 SIT, ki ga se-
stavlja preneseni čisti dobiček iz prejšnjih
let v znesku 320,360.679,41 SIT in preo-
stanek čistega dobička tekočega leta v zne-
sku 284,803.705,15 SIT. Bilančni dobiček

se razdeli za oblikovanje drugih rezerv iz
dobička v višini 505,164.384,56 SIT in dru-
ge namene v višini 100,000.000 SIT.

c) Podeli se razrešnica upravi in nadzor-
nemu svetu družbe za leto 2002.

3. Imenovanje revizorske hiše za poslov-
no leto 2003.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2003 se imenuje revizijsko
družbo Iteo Abeceda d.o.o., Ljubljana.

V skladu z 286. členom ZGD je predla-
gatelj sklepa pod 3. točko nadzorni svet,
predlagatelja vseh ostalih sklepov pa sta
uprava in nadzorni svet.

Gradivo za vsako točko dnevnega reda
skupščine je na vpogled vsem delničarjem
na sedežu družbe Dinos holding d.d. Ljub-
ljana, Šlandrova 6, v tajništvu, vsak delovni
dan od objave do dneva skupščine med
10. in 12. uro.

Udeležba na skupščini
Delničar se lahko udeleži skupščine ter

uresničuje glasovalno pravico na njej s po-
gojem, da udeležbo najavi, pooblaščenec
pa predloži pisno pooblastilo družbi, najka-
sneje 3 dni pred skupščino.

Udeležencem predlagamo, da se ob pri-
hodu na skupščino prijavijo na prijavnem
mestu, in sicer najmanj eno uro pred začet-
kom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost.

Navodilo za glasovanje
Po vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas. Sklepi se sprejemajo z navadno
večino oddanih glasov.

Nasprotni predlogi
Delničarje prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim predla-
ganim sklepom pisno sporočijo upravi v ro-
ku 7 dni po objavi sklica skupščine. Predlo-
ženi nasprotni predlogi morajo biti obrazlo-
ženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ta ponovno zasedala istega
dne uro kasneje v istih prostorih z enakim
dnevnim redom. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
glasov.

Prostor zasedanja skupščine bo odprt
90 minut pred zasedanjem.

Dinos holding d.d. Ljubljana
uprava

Št. 16/03 Ob-94894

Na podlagi določil Zakona o gospodar-
skih družbah in 25. člena statuta družbe
sklicujem

12. zasedanje skupščine
delniške družbe RGL d.d., Ljubljana,

ki bo v petek, dne 27. 6. 2003, ob 12.
uri, v prostorih družbe, Cesta 24. junija 23,
Ljubljana-Črnuče.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
2. Izvolitev delovni teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Igor Sekirnik, za preštevalki
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glasov Snežano Dragaš in Ano Omahen,
zapisnik vodi notar Boris Lepša.

3. Potrditev predlaganega dnevnega re-
da zasedanja skupščine.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red 12. zasedanja skupščine.

Dnevni red skupščine:
1. Obravnava poslovnega poročila upra-

ve družbe za poslovno leto 2002, s pisnim
poročilom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s poslovnim poročilom uprave za
poslovno leto 2002 in pisnim poročilom
nadzornega sveta družbe.

2. Obravnava in odločanje o predlogu
uprave o uporabi bilančnega dobička za po-
slovno leto 2001.

Predlog sklepa: ugotovi se, da bilančni
dobiček družbe RGL d.d., Ljubljana, za po-
slovno leto 2002 znaša 34,251.860 SIT in
da se bilančni dobiček v celoti razporedi v
druge rezerve iz dobička.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu družbe.

Predlog sklepa: skupščina družbe po-
deljuje razrešnico upravi in članom nadzor-
nega sveta, s katero potrjuje in odobrava
delo uprave in članov nadzornega sveta v
poslovnem letu 2002.

4. Sprejem sklepa o uskladitvi osnovne-
ga kapitala s številom delnic.

Predlog sklepa: skupščina obstoječo
neskladnost med višino osnovnega kapitala
družbe, ki znaša 102,512.000 SIT in
102.507 delnicami, ki so vpisane pri KDD,
ki je nastala pri dokapitalizaciji družbe od-
pravlja tako, da osnovni kapital družbe zni-
ža za 5.000 SIT, kar pomeni, da znaša
osnovni kapital družbe RGL d.d., Ljubljana,
po novem 102,507.000 SIT, razdeljen na
102.507 navadnih delnic z nominalno vre-
dnostjo 1.000 SIT.

Z navedenim sklepom se uskladi statut
družbe.

5. Razno.
Na skupščini se odloča o objavljenih pre-

dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da.

Vsak novi predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
ki svojo udeležbo na zasedanju skupščine
prijavijo najkasneje tri dni pred skupščino
upravi družbe.

Pooblastilo mora biti pisno in ostane za
čas pooblastitvenega razmerja shranjeno v
družbi.

Popolno gradivo za skupščino bo na
vpogled na sedežu družbe v tajništvu pri
Snežani Dragaš, v času od 28. 5. 2003 do
26. 6. 2003, vsak delovni dan med 10. in
12. uro.

Udeležence skupščine prosimo, da pol
ure pred začetkom zasedanjem skupščine
prevzamejo glasovnice v tajništvu družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje isti dan ob 13. uri. Skup-
ščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.

RGL d.d.,Ljubljana
uprava družbe

Ob-94895

Na podlagi 17. člena Statuta delniške druž-
be ABC Group, družba pooblaščenka, Len-
davska 11, Murska Sobota in Zakona o go-
spodarskih družbah sklicuje uprava družbe

5. skupščino delničarjev
družbe ABC Group, družba

pooblaščenka, d.d., Lendavska 11,
Murska Sobota,

ki bo 7. 7. 2003 ob 14. uri v prostorih
družbe ABC Pomurke – International, Med-
narodna trgovina d.d., Lendavska 11, Mur-
ska Sobota.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost

in izvolijo organi skupščine po predlogu
uprave in nadzornega sveta.

Skupščino se obvesti, da seji prisostvu-
je vabljeni notar mag. Andrej Rošker.

2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.

Skupščina se seznani s pisnim poroči-
lom nadzornega sveta družbe z dne 20. 5.
2003 ki se nanaša na preveritev letnega
poročila družbe ABC Group, družba poo-
blaščenka d.d. Murska Sobota za poslovno
leto 2002.

2. a) Obravnavanje in odločanje o delitvi
bilančnega dobička družbe za poslovno le-
to 2002.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me delitev bilančnega dobička za leto 2002
s predloženim besedilom.

2. b) Odločanje o razrešnici upravi in
nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo
o uporabi bilančnega dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica upra-
vi – direktorju in nadzornemu svetu družbe
ABC Group, družba pooblaščenka d.d. za
poslovno leto 2002.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se imenujejo člani nadzornega sveta
za dobo štirih let v skladu statutom družbe
in sicer: Lipič Irena – predsednica, Marič
Ludvik – član in Šnurer Vinko – član.

4. Sklepanje o spremembah statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be statuta po predlogu uprave in nadzorne-
ga sveta.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2003 in 2004.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2003 in 2004 se imenuje družba Iteo
– Abeceda d.o.o. Ptuj.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno. Pravico do udeležbe
na skupščini in pravico do glasovanja na
skupščini imajo samo tisti delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci, ki se upravi družbe
prijavijo najkasneje 3 dni pred skupščino.
Neposredno ob prihodu na skupščino pa
naj se udeleženci skupščine prijavijo v taj-
ništvu uprave družbe, kjer bodo potrdili pri-
sotnost. Gradivo za skupščino, zlasti pre-
dlog spremembe statuta, je delničarjem na

vpogled v tajništvu uprave v Murski Soboti,
Lendavska 11, vsak delovni dan od 8. do
14. ure.

ABC Group, družba pooblaščenka
d.d., Murska Sobota

uprava družbe – direktor

Ob-94896

Na podlagi 6. člena Statuta delniške
družbe ABC Pomurka International, Med-
narodna trgovina d.d. Murska Sobota, Len-
davska 11, uprava družbe sklicuje

10. skupščino delničarjev
družbe ABC Pomurka International,

Mednarodna trgovina d.d., Lendavska
ulica 11, Murska Sobota,

ki bo dne 7. 7. 2003 ob 13. uri v prosto-
rih družbe ABC Pomurke International,
Mednarodna trgovina d.d. Lendavska 11,
Murska Sobota

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost

in izvolijo organi skupščine po predlogu.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvu-

je vabljeni notar mag. Andrej Rošker.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega

sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.
Skupščina se seznani s pisnim poroči-

lom nadzornega sveta družbe z dne 20. 5.
2003, ki se nanaša na preveritev letnega
poročila družbe ABC Pomurka Internatio-
nal, Mednarodna trgovina d.d. Murska So-
bota za leto 2002.

2. a) Obravnavanje in odločanje o delitvi
bilančnega dobička družbe za poslovno le-
to 2002.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me delitev bilančnega dobička za leto 2002
s predloženim besedilom.

2. b) Odločanje o razrešnici upravi in
nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo
o uporabi bilančnega dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica upra-
vi – direktorju in nadzornemu svetu družbe
ABC Pomurka International, Mednarodna tr-
govina d.d. Murska Sobota za poslovno le-
to 2002.

3. Sklepanje o spremembah in dopolni-
tvah statuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se dopolnitve
in spremembe statuta po predlogu uprave
in nadzornega sveta.

4. Odločanje o rezervah družbe.
Predlog sklepa: sprejme se uporaba re-

zerv po predlogu uprave in nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 2003 in 2004 se imenuje družba Iteo
– Abeceda d.o.o. Ptuj.

6. Poročilo o stanju sklada lastnih del-
nic.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico do udeležbe in uveljavljanja gla-

sovalne pravice na skupščini imajo delni-
čarji, ki se pisno prijavijo na sedežu družbe
najkasneje 3 dni pred skupščino. Delničarji
lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini
prek zakonitih zastopnikov in pooblaščen-
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cev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki
in ga je treba predložiti na sedež družbe,
kjer ostane shranjeno. Neposredno ob pri-
hodu na skupščino naj se udeleženci prija-
vijo v tajništvu uprave družbe, kjer bodo po-
trdili prisotnost.

Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na se-
dež družbe v 8 dneh po objavi tega sklica.

Gradivo za skupščino, zlasti predlog spre-
membe statuta, je delničarjem na vpogled v
tajništvu uprave v Murski Soboti, Lendavska
11, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

ABC Pomurka – International d.d.
uprava družbe – direktor

Ob-94905
Na podlagi 7.2 točke Statuta družbe IS-

KRA Transmission, d.d., Ljubljana, Stegne 11,
Ljubljana, uprava družbe vabi delničarje na

6. sejo skupščine
družbe Iskra Transmission, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v sredo, dne 2. 7. 2003 ob 11. uri

v poslovni stavbi Iskra Sistemi, d.d., Stegne
21, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: za predsednika skupščine se imenu-
je Lailo Belko, za preštevalca glasov pa Er-
no Florjanič in Natašo Prijatelj.

Skupščini bo prisostvovala notarka Du-
šica Berden.

3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: na predlog uprave in nadzornega sve-
ta skupščina sprejme predlagane spremem-
be in dopolnitve statuta družbe.

4. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom družbe za poslovno leto 2002 z revi-
zijskim poročilom in s poročilom nadzorne-
ga sveta družbe o sprejemu letnega poroči-
la družbe za poslovno leto 2002 z revizij-
skim poročilom.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poro-
čilom družbe za poslovno leto 2002 z revi-
zijskim poročilom in s poročilom nadzorne-
ga sveta družbe o sprejemu letnega poroči-
la družbe za poslovno leto 2002 z revizij-
skim poročilom.

5. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za njuno delo v letu 2002.

6. Potrditev že oblikovanih zakonskih re-
zerv iz naslova lastninskega preoblikovanja.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: potrdijo se že oblikovane zakonske
rezerve iz naslova lastninskega preobliko-
vanja in sicer v vrednosti 10% osnovnega
kapitala (41,303.200 SIT).

7. Določitev sejnine od 1. 7. 2003.
Predlog sklepa uprave: sejnina za pred-

sednika nadzornega sveta znaša od 1. 7.
2003 75.000 SIT, za člane nadzornega
sveta pa 50.000 SIT neto.

8. Sprejem sklepa o imenovanju revi-
zorja.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2003 se
imenuje revizijsko družbo KPMG d.o.o.,
Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo tri dni pred sejo skupščine
prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe
in so vpisani v delniški knjigi pri KDD, po
stanju na zadnji prijavni dan na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu uprave vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, se bo ponovno se-
stala pol ure kasneje. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala družbe.

Iskra Transmission, d.d., Ljubljana
glavni direktor: Marko Boštjančič

Ob-94985
Na podlagi 30. in 32. člena statuta Vo-

ljatel telekomunikacije d.d., uprava družbe
sklicuje

4. zasedanje skupščine
družbe Voljatel telekomunikacije d.d.,

Ljubljana,
ki bo dne 2. 7. 2003 ob 15. uri na se-

dežu družbe, Šmartinska 106, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

za predsednika skupščine imenuje Janka
Jenka, za preštevalca glasov pa Inko Pre-
mec in Toma Pusta.

Ugotovi se prisotnost vabljene notarke.
3. Seznanitev z letnim poročilom in po-

ročilo nadzornega sveta ter podelitev raz-
rešnice članom uprave in nadzornega sve-
ta za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta.

Članom uprave in nadzornega sveta
družbe se za poslovno leto 2002 podeli
razrešnica.

4. Sprememba višine osnovnega kapi-
tala družbe zaradi kapitalske neustrezno-
sti.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se od sedanjih 906,000.000 SIT zmanjša
za 362,400.000 SIT na 543,600.000 SIT
z namenom pokritja izgube iz poslovnega
leta 2001 in delnega pokritja izgube po-
slovnega leta 2002.

Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe
se izvede poenostavljeno tako, da se zne-
sek, za katerega bo osnovni kapital zma-

njšan do zneska 235,038.000 SIT uporabi
za pokritje izgube iz poslovnega leta 2001,
do zneska 127,362.000 SIT pa za delno
pokritje izgube poslovnega leta 2002.

Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se
nominalni znesek posamezne delnice s se-
danjih 50.000 SIT zmanjša na 30.000 SIT.

Družba bo najkasneje v 30 dneh po vpi-
su sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala
v sodni register izdala 18.120 novih nava-
dnih imenskih delnic nominalne in emisij-
ske vrednosti 30.000 SIT vsaka, s katerimi
se zamenjajo dosedanje delnice družbe.
Delničarji so dolžni dosedanje delnice izro-
čiti družbi najkasneje v roku osmih dni po
skupščini. Delnice, ki ne bodo predložene
družbi, bodo razveljavljene v skladu z dolo-
čili 351. člena ZGD.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
spremeni statut družbe v skladu s sklepom
o spremembi osnovnega kapitala družbe.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Družba delničarjem ne krije stroškov
udeležbe na skupščini.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi deset dni pred za-
sedanjem skupščine in ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavi-
jo družbi najkasneje tri dni pred sejo skup-
ščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini ter prevzame-
jo gradivo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na sedežu druž-

be na vpogled vsak delovni dan na sedežu
družbe pri Inki Premec od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda, za katero želijo, da so z njimi pra-
vočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno spo-
ročijo upravi najkasneje v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.

Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
ob 17. uri, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Voljatel telekomunikacije d.d.,
Ljubljana

uprava družbe

Ob-94993
Na podlagi točke 283. člena Zakona o

gospodarskih družbah in 6.3 točke statuta
Term Čatež d.d. uprava sklicuje
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9. sejo skupščine
Term Čatež d.d.,

ki bo v petek, 4. julija 2003 ob 13. uri
na sedežu družbe, v Čatežu, Topliška c. 35,
8251 Čatež ob Savi, v veliki konferenčni
dvorani hotela Terme z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predložitev letnega poročila družbe

Terme Čatež d.d. za leto 2002 z mnenjem
revizorja in konsolidiranega letnega poroči-
la skupine Terme Čatež z mnenjem revizor-
ja ter pisnega poročila nadzornega sveta po
274.a členu Zakona o gospodarskih dru-
žbah in sprejem sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička za leto 2002 in podelitev razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček za leto 2002 v znesku
1.682,279.757,16 SIT se uporabi:

– 251,992.000 SIT za dividende ali 400
SIT bruto dividende na delnico;

Družba bo delničarjem začela izplačeva-
ti dividende 22. 7. 2003, in sicer po stanju
delničarjev, vpisanih v delniško knjigo druž-
be, ki se vodi v centralnem registru pri KDD
– Centralni klirinško depotni družbi, d.d.,
Ljubljana, na dan 8. 7. 2003 in na način kot
ga bo določila uprava družbe;

– 47,781.346,38 SIT za nagrade upravi
in managementu;

– 15,927.115,46 SIT za nagrade nad-
zornemu svetu;

– 1.366,579.295,32 SIT se razporedi v
preneseni dobiček družbe.

Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: potrdi in
odobri se delo uprave in nadzornega sveta
v letu 2002 ter se jima podeli razrešnica.

3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov Term Čatež d.d. za le-
to 2003 se imenuje Deloitte&Touche – Re-
vizija d.o.o., Ljubljana.

4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na pooblasti upravo, da v obdobju 18 me-
secev od sprejema tega sklepa pridobiva
lastne delnice v skladu z 8. alineo prvega
odstavka 240. člena ZGD, po vsakokratni
tržni ceni delnice na Ljubljanski borzi na
dan nakupa.

Skupščina pooblašča upravo, da lahko
lastne delnice umakne brez nadaljnjega
sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega
kapitala.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta
z nastopom funkcije 17. 1. 2004.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-
ščina izvoli šest članov nadzornega sveta,
in sicer: Johannes Attems, Goran Branko-

vič, Miro Golubič, Janko Kastelic, Bojan Pet-
an, Mladen Stariha.

Štiriletni mandat novoizvoljenih članov
začne teči dne 17. 1. 2004, ko poteče man-
dat sedanjim članom nadzornega sveta.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v splošni službi na
sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do
12. ure v času od dneva objave sklica skup-
ščine do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7 dni
po objavi tega sklica v splošni službi delni-
ške družbe.

Prijave za udeležbo na skupščini se spre-
jemajo 3 dni (oziroma najkasneje dve uri)
pred sejo skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so na dan 2. 6. 2003 vpisa-
ni v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastitvenega razmerja de-
ponirano na sedežu družbe.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim po-
oblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpi-
som iz sodnega registra.

Če skupščina delničarjev ne bi bila sklep-
čna, se uro po sklicu znova opravi skupščina
delničarjev, ki veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Terme Čatež d.d.
uprava

Ob-95000

Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-
darskih družbah in točke 6.3. Statuta delni-
ške družbe Kladivar Žiri, d.d., Industrij-
ska ulica 2, 4226 Žiri, sklicujem

8. redno skupščino delničarjev

ki bo v četrtek, 3. julija 2003 ob 13. uri na
sedežu družbe v Žireh, Industrijska ulica 2.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev predsednika skupščine ter
dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: skupščina izvoli:
– za predsednika Roberta Šraja,
– za preštevalca glasov Bogdana Er-

znožnika in Alenko Bajželj.
Na skupščini bo navzoča notarka Erika

Braniselj iz Škofje Loke.
2. Obravnava in sprejem dnevnega re-

da.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
3. Seznanitev skupščine s pisnim poro-

čilom nadzornega sveta k letnemu poročilu
podjetja Kladivar Žiri, d.d., za leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta za leto 2002.

4. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička za poslovno leto 2002 s predlogom
podelitve razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2002.

Predlog sklepov:
4. a) Preostanek čistega dobička iz po-

slovnega leta 2002 v velikosti 11,515.084 SIT
se ne uporabi. Ugotovljeni bilančni dobiček
poslovnega leta 2002 v višini 268,978.727
SIT, ki ga sestavljata preneseni dobiček iz
prejšnjih let v višini 257,463.643 SIT in preo-
stanek čistega dobička iz leta 2002 v višini
11,515.084 SIT, se v celoti prenese.

4.b) Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2002.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
poslovanja družbe za leto 2003.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja za revidiranje računovodskih izkazov
družbe v letu 2003 se imenuje revizijsko dru-
žbo IN Revizija d.o.o., Linhartova 11a, Ljublja-
na.

Predlagatelj sklepa o imenovanju poobla-
ščenega revizorja je nadzorni svet, za vse dru-
ge sklepe pa je predlagatelj uprava družbe.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da.

Vsak nasprotni predlog delničarjev k po-
sameznim točkam dnevnega reda mora biti v
pisni obliki, ustrezno obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi tega sklica na sedežu
družbe.

Pravico sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so imetniki na-
vadnih delnic z oznako G. Vsaka delnica
daje delničarju en glas. Delnice na skladu
lastnih delnic (1.864 delnic) nimajo glaso-
valne pravice.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
skupščini delničarjev, letno poročilo in poro-
čilo nadzornega sveta je na vpogled dan po
objavi sklica skupščine na sedežu družbe,
vsak delovni dan od 11. do 13. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali
njihovi pooblaščenci, če najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavijo na sedežu družbe.

Pooblastila za zastopanje na skupščini mo-
rajo biti dana v hrambo na sedežu družbe vsaj
3 dni pred zasedanjem le-te.

Glasuje se osebno oziroma po poobla-
ščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino.

O 1. in 2. točki se glasuje z dvigom rok, o
3., 4. in 5. točki pa z glasovnicami.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
istega dne ob 14. uri na istem kraju. Skupšči-
na bo tokrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Kladivar Žiri, d.d.
direktor

mag. Milan Kopač, univ. dipl. inž. str.

Št. 42-0900-2003 Ob-95002

Na podlagi 6.3.5 in 6.3.6 točke Statuta
AMZS d.d., Dunajska 128a, Ljubljana, uprava
družbe sklicuje

6. skupščino družbe
AMZS d.d.,

ki bo v torek, 1. julija 2003 ob 10. uri v
sejni dvorani AMZS d.d., na Dunajski cesti
128a v Ljubljani.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli verifika-

cijsko komisijo in predsednika skupščine.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi

letnega poročila in stališče nadzornega sveta
k poročilu pooblaščenega revizorja za poslov-
no leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina AMZS d.d.
sprejme poročilo nadzornega sveta o preveri-
tvi letnega poročila za leto 2002 in pozitivno
stališče k poročilu revizorske hiše ITEO Abe-
ceda Ljubljana d.o.o.

3. Predlog razporeditve bilančnega dobič-
ka za poslovno leto 2002 in podelitev razre-
šnice članom uprave in nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina AMZS d.d.
sprejme predlog razporeditve bilančnega do-
bička za poslovno leto 2002 za naslednje
namene:

– del bilančnega dobička v vrednosti
162,826.300 SIT se uporabi za izplačilo divi-
dend – dividenda v višini 145 SIT za delnico
se izplača delničarjem, ki so bili vpisani v del-
niško knjigo na dan 1. 7. 2003, in sicer najka-
sneje do 30. 9. 2003,

– preostali bilančni dobiček v vrednosti
253,904.503,22 SIT ostane neuporabljen.

Predlog sklepa: skupščina AMZS d.d. po-
deljuje razrešnico članom uprave in nadzor-
nega sveta za delo v letu 2002.

4. Predlog sprememb in dopolnitev Statu-
ta AMZS d.d.

Predlog sklepa: skupščina AMZS d.d.
sprejme predlagane spremembe in dopolni-
tve Statuta AMZS d.d. in potrjuje čistopis Sta-
tuta AMZS d.d.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za leto 2003
imenuje revizijska hiša ITEO Abeceda Ljublja-
na d.o.o.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji
družbe, ki so na dan 28. 6. 2003 vpisani v
delniško knjigo družbe, njihovi pooblaščenci
in zastopniki. Delničarji oziroma njihovi poo-
blaščenci in zakoniti zastopniki imajo pravico
do udeležbe in glasovanja na skupščini, če
najkasneje do 28. 6. 2003 pisno prijavijo svo-
jo udeležbo na skupščini na sedež družbe.
Pooblaščenci in zastopniki morajo do tega
roka predložiti pooblastila oziroma dokazila o
zastopanju.

Na skupščini se glasuje osebno ali po po-
oblaščencu oziroma zastopniku. Delničarji, nji-
hovi pooblaščenci ali zastopniki so se po po-
trebi dolžni izkazati z osebnim dokumentom.

Gradivo, o katerem bo odločala skupšči-
na, bo delničarjem na vpogled v tajništvu na
sedežu družbe na Dunajski cesti 128a v Ljub-
ljani, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12.
ure.

AMZS d.d.
uprava družbe

Ob-95005

Uprava družbe Viator & Vektor d.d. Ljub-
ljana, Dolenjska cesta 244, na podlagi 283.
člena Zakona o gospodarskih družbah ter v
skladu z XXIV. členom veljavnega Statuta del-
niške družbe Viator & Vektor d.d. sklicuje

7. redno skupščino
delniške družbe Viator & Vektor d.d.,

ki bo v ponedeljek, dne 30. 6. 2003 ob
12. uri v sejni sobi upravne zgradbe na se-
dežu družbe Viator & Vektor d.d. (Dolenj-
ska cesta 244, 1000 Ljubljana) z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta: po

ugotovitvi sklepčnosti se potrdi imenovanje
predsednika skupščine Franci Stajnar in ime-
nuje preštevalca glasov. Seji bo prisostvova-
la notarka Nada Kumar iz Ljubljane.

2. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom družbe za poslovno leto 2002 in s
poročilom nadzornega sveta o sprejemu let-
nega poročila družbe za poslovno leto
2002.

Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta:

skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za poslovno leto 2002 in s poroči-
lom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za poslovno leto 2002.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta: na

podlagi sprejetega letnega poročila se
sprejme predlog o uporabi bilančnega do-
bička družbe Viator & Vektor d.d., ki po
stanju na dan 31. 12. 2002 znaša
854,195.172,71 SIT, in sicer
426,187.771,29 SIT kot čisti dobiček leta
2002 in 428,007.401,42 SIT kot prenese-
ni dobiček iz prejšnjih let.

Del bilančnega dobička se v znesku
41,190.960 SIT bruto razdeli delničarjem,
in sicer 240 SIT bruto na delnico, pri čemer
je vir za izplačilo dividend nerazdeljen dobi-
ček iz leta 1998.

Dividende se izplačajo vsem delničar-
jem, ki so bili dne 30. 6. 2003 vpisani v
delniško knjigo pri KDD najkasneje do kon-
ca leta 2003.

Del bilančnega dobička se v znesku
11,000.000 SIT bruto nameni za nagrado
upravi, pri čemer je vir za izplačilo nagrade
v navedeni višini naslednji:

– preostali nerazdeljeni dobiček iz leta
1998 v znesku 7,013.242,61 SIT in del
nerazdeljenega dobička iz leta 2000 v viši-
ni 3,986.757,39 SIT.

Nagrada se izplača v obliki lastnih delnic
iz sklada lastnih delnic po povprečni naku-
pni ceni za delnico.

Del bilančnega dobička se v znesku
9,000.000 SIT bruto nameni za nagrade
predsedniku in članom nadzornega sveta,
pri čemer je vir za izplačilo nagrade v nave-
deni višini naslednji:

– nerazdeljen dobiček iz leta 1997 v zne-
sku 3,615.342,69 SIT in del nerazdeljene-
ga dobička iz leta 2000 v višini
5,384.657,31 SIT.

Nagrade se izplačajo v gotovini.
Preostali bilančni dobiček v znesku

793,004.212,71 SIT ostane nerazporejen.

Skupščina v skladu z določilom 282.a
člena ZGD potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v letu 2002 in jima za
leto 2002 podeljuje razrešnico.

4. Določitev višine sejnin predsedniku in
članom nadzornega sveta.

Sklep
Predlog uprave in nadzornega sveta:

skupščina določi naslednje višine sejnin za
posamezno sejo:

– za predsednika nadzornega sveta:
110.000 SIT neto,

– za člane nadzornega sveta: 70.000
SIT neto.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev Sta-
tuta družbe Viator & Vektor d.d.

Sklep
Predlog uprave in nadzornega sveta:

skupščina sprejme spremembe in dopolni-
tve Statuta družbe Viator & Vektor d.d. v
predlagani vsebini in izdelanem čistopisu.

6. Pogojno povečanje osnovnega kapi-
tala družbe Viator & Vektor d.d.

Sklep
Predlog uprave in nadzornega sveta:

skupščina sklene, da se osnovni kapital
družbe poveča po postopku pogojnega po-
večanja osnovnega kapitala za
189,660.000 SIT, in sicer z izdajo 18.966
navadnih imenskih delnic v nominalni vred-
nosti 10.000 SIT za eno delnico.

Emisijski znesek za eno delnico je enak
nominalnemu znesku za eno delnico.

Osnovni kapital se po tem postopku po-
veča zaradi namena izpolnitve opcijskih
upravičen do nakupa delnic, ki jih je družba
z opcijskim načrtom zagotovila članom upra-
ve, nadzornega sveta in vodilnim delavcem,
ki so sicer izključni upravičenci do teh del-
nic, zaradi česar je prednostna pravica dru-
gih delničarjev do novih delnic izključena.

Nadzorni svet je še pooblaščen, da ob
povečanju osnovnega kapitala izdela čisto-
pis statuta skladno s tem sklepom.

7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2003.

Sklep
Predlog nadzornega sveta: za revizijo po-

slovanja družbe Viator & Vektor d.d. se za
poslovno leto 2003 imenuje revizijska druž-
ba KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.

Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini, in sicer najmanj 3 dni pred skli-
cano sejo. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje do 26. 6. 2003. Prijavo
je mogoče poslati s priporočeno pošto, s
telegramom na naslov družbe ali po telefak-
su 01/420-33-10. V prijavi se navede ime
in priimek oziroma firmo delničarja, naslov
oziroma sedež delničarja ter število delnic,
ki jih ima delničar. V prijavi se lahko navede
tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov
naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več del-
ničarjev, lahko pošljejo družbi seznam del-
ničarjev, ki jih zastopajo skupaj s predhod-
no navedenimi podatki. Pisna pooblastila
morajo pooblaščenci predložiti najkasneje
ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skup-
ščine družbe.
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Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled

na sedežu družbe Dolenjska cesta 244,
1000 Ljubljana, v tajništvu družbe od pone-
deljka do petka med 7. in 15. uro od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Ponovno zasedanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napove-

dani uri ne bo sklepčna (15% osnovnega ka-
pitala), bo ponovna seja skupščine v skladu z
določili XXXI.B. statuta istega dne ob 13. uri v
istem prostoru z istim dnevnim redom.

Viator & Vektor d.d. Ljubljana
uprava

Ob-95008

Na podlagi 6.3 in 6.4. točke Statuta del-
niške družbe, v zvezi z 283. členom Zako-
na o gospodarskih družbah sklicuje uprava
družbe

6. skupščino
delniške družbe Alpetour Potovalna

agencija d.d. Kranj,
ki bo v torek, dne 1. 7. 2003 ob 11. uri na

sedežu družbe v Kranju, Mirka Vadnova 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev organov skupščine in potrdi-
tev notarja za sestavo notarskega zapisnika.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine izvoli Janez Hočevar. Za preštevalca
glasov se izvolita Matjaž Dagarin in Janez
Lotrič.

Za notarko se potrdi Duša Trobec Bu-
čan.

2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
o poslovanju družbe v letu 2002 in poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.

3. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bi-
lančni dobiček v višini 197,529.046,05 SIT
razporeja za:

– izplačilo dividend delničarjem v višini
34,724.790 SIT, kar znaša 90 SIT bruto na
delnico. Do dividend so upravičeni delni-
čarji vpisani v delniško knjigo na dan 3. 7.
2003. Dividenda se izplača v roku 90 dni
od sprejema tega sklepa;

– izplačilo nagrade upravi in članom nad-
zornega sveta v višini bruto 2,930.000 SIT,

– preostanek bilančnega dobička v viši-
ni 159,874.256,05 SIT se prenese za upo-
rabo v naslednjih letih.

Podeli se razrešnica upravi in nadzorne-
mu svetu, s katero se potrdi in odobri njuno
delo v letu 2002.

4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2003
imenuje LM Veritas d.o.o. iz Ljubljane.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda, vključno z predlaganimi spremem-
bami in dopolnitvami statuta, je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave družbe, Mirka
Vadnova 8, Kranj, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zasto-
pniki delničarjev, ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD na dan 26. 6. 2003 in ki
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne, pisno prijavijo svojo udeležbo na skup-
ščini.

Pooblastila pooblaščencev in zastopni-
kov morajo biti pisna.

Prijavljene udeležence pozivamo, da pri-
dejo in svoj prihod na skupščino potrdijo
vsaj pol ure pred začetkom skupščine ter s
podpisom potrdijo svojo udeležbo v listi
udeležencev in prevzamejo glasovnice.

Nasprotne predloge morajo delničarji
predložiti v 7 dneh po objavi sklica skupšči-
ne pisno in z obrazložitvijo na naslov druž-
be.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 12. uri z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Alpetour, Potovalna agencija d.d.
Kranj

uprava družbe

Ob-95009

Na podlagi 6.5. točke Statuta družbe
LIP Radomlje d.d., Pelechova 15, Radom-
lje, uprava družbe sklicuje

7. sejo skupščine
delniške družbe LIP Radomlje d.d.,

ki bo 3. julija 2003, ob 12. uri na sede-
žu družbe v Radomljah, Pelechova 15.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in

seznanitev s prisotnostjo notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine izvoli Leonarda F. Peklarja, za prešte-
valca glasov pa Jožeta Bajuka in Kristino
Dodič.

Na skupščini je prisotna vabljena notar-
ka Majda Lokošek.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta za poslovno leto 2002.

4. Uporaba bilančnega dobička za leto
2002, ter podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in nadzornega sveta

družbe se bilančni dobiček poslovnega leta
2002 v višini 203,072.096,56 SIT uporabi:

– za prenos v rezerve iz dobička za la-
stne deleže v višini 70,918.212,95 SIT,

– za prenos v naslednje leto v višini
132,153.883,61 SIT.

b) Skupščina podeljuje upravi in nadzor-
nemu svetu razrešnico za poslovno leto
2002.

5. Imenovanje revizorja za leto 2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2003 imenuje
revizijska hiša Texima – Konta d.o.o., Žirov-
nica, Moste 74b.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas traja-
nja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Udeležence prosimo, da se pred začet-
kom zasedanja skupščine prijavijo v ka-
drovski službi, kjer bodo s podpisom potr-
dili svojo prisotnost in prevzeli ustrezno
gradivo.

Gradivo za skupščino bo na vpogled del-
ničarjem vsak delovni dan pri Ivi Pohlin od
10. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi se-
dem dni po objavi sklica skupščine.

LIP Radomlje, d.d.,
uprava

Ob-95011

Na podlagi Zakona o gospodarskih dru-
žbah in statuta družbe Tekol d.d. Maribor,
sklicuje uprava družbe

6. redno skupščino,
ki bo dne 30. 6. 2003 ob 10. uri v pro-

storih sedeža družbe v Mariboru, Ul. pohor-
skega bataljona 14 in skupaj z nadzornim
svetom predlaga naslednji dnevni red in
sklepe skupščine:

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednico skupščine se izvoli

Bezjak Diana,
– za preštevalki glasov se imenujeta Vla-

sta Antonič in Žavcer Danica,
– za sestavo notarskega zapisa se potr-

di notarka Breda Horvat.
2. Predstavitev letnega poročila za leto

2002, pisnega poročila nadzornega sveta k
letnemu poročilu.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o sprejemu let-
nega poročila za leto 2002.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.

Predlog sklepa: v skladu z 282. členom
Zakona o gospodarskih družbah, na pre-
dlog uprave in ob pozitivnem mnenju nad-
zornega sveta se bilančni dobiček za leto
2002 v znesku 30,997.264,56 SIT razpo-
redi:

– za izplačilo dividend v višini
12,212.000 SIT – na eno delnico 1.000
SIT bruto,

– za nagrado upravi v višini 12,90% do-
seženega dobička v letu 2002,

– za nagrado nadzornemu svetu v višini
170.000 SIT neto,
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– ostanek, kot preneseni čisti dobiček.
Izplačilo dividend pripada lastnikom del-

nic, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
na dan zasedanja skupščine, dne 30. 6.
2003.

Izplačila se izvršijo do konca februarja
2004.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa: v skladu z 282.a čle-
nom Zakona o gospodarskih družbah skup-
ščina potrjuje in odobri delo upravi in nad-
zornemu svetu za poslovno leto 2002 in
jima podeljuje razrešnico.

5. Sprememba osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je v so-

dnem registru Okrožnega sodišča v Maribo-
ru pod Srg 2002/02785 vpisan sklep 5.
redne seje skupščine z dne 1. 7. 2002, da
se osnovni kapital družbe zmanjša za 20% z
umikom 20% delnic, oziroma 3.440 delnic.

Osnovni kapital družbe Tekol d.d. se ta-
ko iz dosedanjih 172,000.000 SIT zmanjša
za 34,400.000 SIT in odslej znaša
137,600.000 SIT.

6. Razširitev dejavnosti.
Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju

nadzornega sveta uprava predlaga nasled-
nji sklep: dejavnost družbe se razširi z na-
slednjo dejavnostjo: »I/60.240 cestni tovor-
ni promet.«

7. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju

nadzornega sveta uprava predlaga nasled-
nji sklep: sprejemejo se predlagane spre-
membe in dopolnitve statuta družbe.

8. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje revizorja M-Revizi-
ja in svetovanje, d.o.o., Celjska cesta 19,
Vojnik, za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2003.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

odločajo delničarji, ki so vpisani v central-
nem registru KDD d.d. Ljubljana na dan za-
sedanja skupščine oziroma njihovi poobla-
ščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se
osebno ali po pooblaščencu oziroma zasto-
pniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih
prejmejo udeleženci skupščine ob vstopu v
dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skup-
ščini mora biti pisno in deponirano na sede-
žu družbe najkasneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine.

Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in

zastopnike, da udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice prijavijo upra-
vi najkasneje tri dni pred pričetkom zaseda-
nja skupščine.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi

sklepov, predlaganimi spremembami statu-
ta družbe in pisnim poročilom nadzornega
sveta je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan od 10. do 12. ure
od dneva objave do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne

ob 11. uri v istih prostorih. Ob ponovljenem
sklicu bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja
skupščine eno uro pred začetkom skupščine.

Tekol d.d. Maribor
uprava družbe

Ob-95014

Uprava družbe Hermes SoftLab pro-
gramska oprema d.d. na podlagi 283. čle-
na ZGD in XXXIV. člena Statuta sklicuje

letno skupščino delničarjev
Hermes SoftLab programska oprema

d.d.,
ki bo dne 30. junija 2003 ob 15. uri v

prostorih HSL d.d. na Litijski 51, 1000 Ljub-
ljana, v veliki dvorani ob prisotnosti notarke
mag. Nine Češarek in predsednika skup-
ščine odvetnika Pavleta Pense, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.

Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:

1.1. Za nadzornika glasovanj se izvolita
Marko Gorjanc in Mateja Lamut.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom, mnenjem revizorja in poročilom nadzor-
nega sveta o rezultatih preveritve letnega po-
ročila za leto 2002, sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička za leto 2002 ter podeli-
tev razrešnice nadzornemu svetu in upravi.

Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:

2.1. Skupščina sprejme informacijo o let-
nem poročilu za poslovno leto 2002, poro-
čilo nadzornega sveta o rezultatih preveri-
tve letnega poročila ter o potrditvi letnega
poročila.

2.2. Bilančni dobiček za leto 2002 v vi-
šini 1.476,767.903,48 SIT ostane nerazpo-
rejen.

2.3. Skupščina potrjuje in odobrava de-
lo nadzornega sveta v poslovnem letu 2002
ter mu podeljuje razrešnico.

2.4. Skupščina potrjuje in odobrava de-
lo uprave v poslovnem letu 2002 ter ji po-
deljuje razrešnico.

3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog uprave in nadzornega sveta:

sprejmejo se predlagane spremembe in do-
polnitve statuta družbe ter čistopis statuta.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za leto 2003.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
4.1. Za revizorja družbe Hermes SoftLab

d.d. se imenuje revizijska družba
PricewaterhouseCoopers d.d., Parmova
53, Ljubljana.

V skladu s Statutom družbe se ima pra-
vico udeležiti zasedanja skupščine vsak del-
ničar, ki ni v zamudi z vplačilom vpisanih
delnic in če je vpisan v delniško knjigo druž-
be in če je svojo udeležbo prijavil družbi
najkasneje 3 delovne dni pred zasedanjem
skupščine. Udeležba se lahko prijavi oseb-
no ali po telefonu, telegramu, telefaksu ali s
priporočeno pošto, ki mora prispeti na se-

dež družbe najkasneje 3 delovne dni pred
zasedanjem skupščine. Delničarja na zase-
danju skupščine lahko zastopa drug delni-
čar ali tretja oseba pod pogojem, da pre-
dloži pisno pooblastilo takšnega delničarja
pred zasedanjem skupščine.

Če skupščina sklicana ob 15. uri ne bo
sklepčna, se ob 15.30 (30 minut po prvem
sklicu) ponovno opravi skupščina delničar-
jev ne glede na odstotek prisotnega kapitala.

Gradivo in čistopis statuta za skupščino
je na voljo na sedežu družbe na Litijski 51,
1000 Ljubljana, od objave sklica do vključ-
no 28. junija 2003 vsak delovni dan od 11.
do 13. ure.

Hermes SoftLab d.d.
Olivier Carron de la Carriere

predsednik in glavni izvršni direktor

Ob-95016
Na podlagi 6.c poglavja Statuta delniške

družbe Koroška trgovina d.d. in v skladu z
določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicuje uprava družbe

4. skupščino družbe
ki bo v ponedeljek, dne 30. 6. 2003 ob

13. uri v sejni sobi KS v Radljah ob Dravi,
Koroška c. 1 z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih organov skup-
ščine.

Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Na predlog uprave se izvolita dva prešteval-
ca glasov: Zagoršek-Kotnik Vlasta in Stra-
mec Milan.

1.2. Za predsednika skupščine se izvoli
Naglič Albin.

1.3. Seji bo prisostvovala notarka Sonja
Kralj iz Slovenj Gradca.

2. Seznanitev z letnim poročilom o po-
slovanju družbe za leto 2002 z revizijskim
mnenjem in mnenjem nadzornega sveta ter
odločitev o rezultatih za leto 2002.

Predlog sklepa:
2.1. Skupščina sprejme v vednost poro-

čilo o poslovanju družbe za leto 2002 z
mnenjem revizijske družbe in mnenjem nad-
zornega sveta družbe.

2.2. Bilančna izguba leta 2002 znaša
260,116.088,80 SIT ter se pokrije v višini
211,847.383,94 SIT v breme prenesenega
bilančnega dobička in v višini
48,268.704,94 SIT iz kapitalskih rezerv.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu družbe.

Predlog sklepa:
3.1. Skupščina potrjuje in odobri delo

uprave in nadzornega sveta družbe ter jima
podeljuje razrešnico za poslovno leto 2002.

4. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.

Predlog sklepa:
4.1. Skupščina sprejme predlagane

spremembe in dopolnitve Statuta družbe ter
na temelju sprememb in dopolnitev izdelan
čistopis statuta družbe.

5. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa:
5.1. Skupščina z dnem skupščine razre-

ši člane dosedanjega nadzornega sveta.
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5.2. V nadzorni svet družbe se z dnem
skupščine za mandatno obdobje štirih let
kot predstavnika delničarjev imenujeta:

1. Naberšnik Drago,
2. Naglič Albin.
Skupščina se seznani, da bo predstavni-

ka delavcev v nadzorni svet delegiral svet
delavcev.

5.3. Nadomestilo za udeležbo na posa-
mezni seji nadzornega sveta se določi v
naslednjih zneskih:

– za predsednika 55.000 SIT,
– za člana 40.000 SIT.
6. Predlog za imenovanje revizorja druž-

be za leto 2003.
Predlog sklepa:
6.1. Skupščina imenuje za revidiranje let-

nega poročila za poslovno leto 2003 poo-
blaščeno revizijsko družbo ITEO-Abecedo
d.o.o. iz Ljubljane.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasoval-

no pravico lahko uresničujejo delničarji, njiho-
vi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno pri-
javijo osebno ali s priporočeno pošiljko naj-
manj tri dni pred zasedanjem skupščine v taj-
ništvu družbe Koroška trgovina d.d.,
Partizanska ul.2, 2360 Radlje ob Dravi.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v pisarni in sicer naj-
manj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom na seznamu prisotnih del-
ničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice za glasovanje. O vseh točkah
dnevnega reda, razen 1. in 2.1. točke se
glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine. Predlože-
ni nasprotni predlogi morajo biti obrazlože-
ni.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnev-
nim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino vključno z letnim

poročilom in s predlogom pokrivanja izgu-
be ter s spremembami Statuta je na vpo-
gled delničarjem v tajništvu v Radljah ob
Dravi, Koroška c. 3 vsak delovni dan od
objave tega vabila dalje do dneva izvedbe
skupščine od 10. do 13. ure.

Koroška trgovina d.d.
Radlje ob Dravi

predsednik uprave
Kranjc Anton, univ. dipl. ek.

Ob-95017

Na podlagi določil ZGD in statuta druž-
be uprava družbe Kočevski tisk, d.d. objav-
lja sklic

6. redne seje skupščine
družbe Kočevski tisk, d.d.,

ki bo 3. 7. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
hotela Valentin v Kočevju.

Dnevni red:
Na skupščini bo prisotna vabljena notar-

ka Nina Češarek.
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se imenuje za predsedni-
ka skupščine Marjana Bastarja, za prešte-
valki glasov pa Andreja Tomšič in Nevenka
Hočevar.

3. Predložitev letnega poročila in poro-
čila nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega  sveta se je skupščina seznani-
la s poročilom nadzornega sveta o preveri-
tvi letnega poročila za leto 2002, pozitivnim
stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila za leto 2002 in potrditvijo letnega
poročila za leto 2002.

4. Delitev bilančnega dobička.
Na predlog uprave in nadzornega sveta

se bilančni dobiček, ki znaša 13,972.483,88
SIT razdeli na naslednji način:

– za dividende se nameni 12,658.030
SIT, to pomeni 110 SIT bruto za eno delni-
co,

– za nagrade nadzornega sveta se raz-
deli 630.000 SIT bruto,

– nerazporejeno ostane 684.453,88 SIT.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki

so vpisani v delniško knjigo pri KDD 30.
junija 2003. Dividende bodo izplačane v
90 dneh po 6. skupščini d.d. Kočevski tisk.

5. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina upravi in nad-
zornemu svetu podeli razrešnico za poslov-
no leto 2002.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za leto 2003
imenuje ITEO – Abeceda podjetje za revizi-
jo in sorodne storitve d.d., Kotnikova 28,
1001 Ljubljana.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na 6.

skupščini imajo pravne ali fizične osebe, ki
so kot delničarji Kočevskega tiska vpisani v
KDD 31. maja 2003.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo tisti delničarji, ki svoj prihod pisno
najavijo najkasneje 3 dni pred sejo skupšči-
ne upravi družbe.

Delničar lahko za zastopanje na skup-
ščini in izvrševanje glasovalne pravice poo-
blasti drugo osebo.

Pooblastilo mora biti pisno in deponira-
no na sedežu družbe ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja.

Skupščina je sklepčna in lahko odloča,
če je na seji zastopanih več kot 15% vseh
glasov.

Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
se pol ure po sklicu izvede nova skupščina
(drugi sklic), ki veljavno odloča ne glede na
število zastopanih glasov.

Gradivo za sejo je na vpogled v prosto-
rih družbe v tajništvu vsak delovni dan od
10. do 14. ure.

Kočevski tisk, d.d.
uprava

Franc Bartolme

Ob-95018

Uprava družbe na podlagi 7.3. točke Sta-
tuta delniške družbe Valkarton, podjetja za
proizvodnjo in predelavo valovitega kartona
d.d. sklicuje

deveto sejo skupščine
delniške družbe Valkarton d.d.,

Logatec,
ki bo v četrtek, dne 3. 7. 2003 ob 12.

uri na sedežu družbe Valkarton, d.d., v Lo-
gatcu, Tržaška cesta 1, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-
ležbe in izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.

Predlog sklepa:
a) za predsednika 9. seje skupščine Val-

karton d.d., Logatec se izvoli Suzana Štefa-
nič,

b) za preštevalca glasov se določi Metka
Zalar,

c) ugotovi se, da skupščini prisostvuje
notarka Draga Intihar.

2. Sklepanje o uporabi bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice članom upra-
ve in nadzornega sveta.

Predlog sklepov:
2.1. Skupščina se seznani s poročilom

nadzornega sveta družbe o preveritvi in
sprejemu revidiranega letnega poročila
uprave za poslovno leto 2002.

2.2. Bilančni dobiček v višini
1.202,939.860,74 SIT, ki ga sestavljata
preneseni dobiček preteklih let v višini
1.007,003.015,51 SIT in čisti dobiček leta
2002 v višini 194,946.846,23 SIT ostane
nerazporejen.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico čla-
nom uprave in nadzornega sveta družbe za
poslovno leto 2002.

3. Sklepanje o spremembah statuta
družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe statuta na predlog
uprave družbe in nadzornega sveta.

4. Umik delnic z organiziranega trga.
Predlog sklepa: skupščina sprejme

sklep o umiku delnic z organiziranega trga.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga

za revizijski pregled poslovanja za leto 2003
revizijsko družbo Deloitte & Touche.

6. Seznanitev s članom nadzornega sve-
ta – predstavnikom delavcev.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
izvolitvijo še enega člana nadzornega sveta
– predstavnika delavcev –Marjana Lenarči-
ča.

Gradivo
Celotno gradivo, vključno s predlagani-

mi spremembami statuta, je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe v Logatcu, Trža-
ška cesta 1, vsak delavnik, od dneva obja-
ve sklica do dneva skupščine.
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Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skup-
ščine. Pooblastilo za zastopanje na skup-
ščini mora biti pisno.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po
objavi sklica seje skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi
razen volilnih predlogov, ki jih ni treba ute-
meljevati.

Sklepčnost
Če skupščina ob napovedani uri ne bi

bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 12.30 v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Valkarton d.d., Logatec
uprava

Št. 1/2003 Ob-95031
Na podlagi določil Zakona o gospodar-

skih družbah in statuta družbe S – Naložbe,
d.d., uprava družbe sklicuje

skupščino družbe
S – Naložbe, d.d., Ljubljana, Dunajska 9,

ki bo 2. 7. 2003 ob 10.30, v prostorih
družbe v Ljubljani, Dunajska 9, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Bena Čoža, za preštevalki
glasov se izvoli Teo Švigelj in Ani Ferjan.

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2002 in s pisnim poročilom nadzor-
nega sveta glede letnega poročila.

3. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital družbe se zmanjša po

postopku poenostavljenega zmanjšanja za
izhodiščno višino 253,953.000 SIT in bo
po zmanjšanju znašal v izhodiščni višini
28,217.000 SIT. Namen zmanjšanja osnov-
nega kapitala je prenos sredstev v izhodi-
ščni višini 253,953.000 SIT v kapitalske
rezerve družbe.

2. Osnovni kapital se zmanjša z združe-
vanjem delnic, tako se po deset dosedanjih
delnic združi in oblikuje eno novo delnico,
nominalne vrednosti po 1.000 SIT vsaka.
Znesek v izhodiščni višini 253,953.000 SIT,
ki predstavlja razliko med osnovnim kapita-
lom pred zmanjšanjem v višini 282,170.000
SIT in osnovnim kapitalom po zmanjšanju v
izhodiščni višini 28,217.000 SIT, se prene-
se v kapitalske rezerve.

3. Končna višina zmanjšanja osnovnega
kapitala je enaka dejanskemu številu del-
nic, ki ostanejo delničarjem družbe zaradi
zmanjšanja osnovnega kapitala z združeva-
njem delnic na presečni dan. Končna višina
zneska, ki se prenese v kapitalske rezerve,
je enaka dejanski razliki med dejansko viši-
no zmanjšanega osnovnega kapitala in viši-
no osnovnega kapitala pred zmanjšanjem.

4. Po vpisu zmanjšanja osnovnega kapi-
tala v sodni register bo Klirinško depotna
družba (KDD) na podlagi razmerja združe-
vanja delnic za vsakega delničarja izračuna-
la število delnic, ki se združijo in zamenjajo
za nove delnice, za razliko pa bo družba še
3 mesece vodila evidenco delnih pravic, za
katere ni mogoče izdati novih delnic. Druž-
ba delničarje poziva, da v navedenem roku
od družbe zahtevajo izplačilo delnih pravic
v sorazmerju z vrednostjo delnice pred zdru-
žitvijo 1.000 SIT, v nasprotnem primeru bo
družba vsakemu delničarju izplačala njego-
ve delne pravice v sorazmerju z vrednostjo
delnice pred združitvijo 1.000 SIT.

5. Kot presečni dan za združitev in za-
menjavo delnic se določi osmi dan po vpisu
sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v
sodni register.

6. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da spremeni statut družbe v skladu s tem
sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala.

4. Razrešitev in izvolitev člana nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: na podlagi odstopne iz-
jave se razreši članica nadzornega sveta Ka-
tja Kovačič, za novega člana nadzornega
sveta se imenuje Marka Mikuža za mandat
do konca mandata sedanjemu nadzornemu
svetu.

Predlagatelja sklepov pri točkah dnev-
nega reda od 1 do 3 sta uprava in nadzorni
svet, predlagatelj sklepa pod točko 4 pa je
nadzorni svet.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe od objave sklica
do dneva zasedanja skupščine, vsak delov-
ni dan od 10. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico imajo delničarji, njihovi poo-
blaščenci in zastopniki, ki so vpisani v del-
niški knjigi družbe na dan 25. 6. 2003, in ki
najkasneje tri dni pred zasedanjem skup-
ščine pisno prijavijo svojo udeležbo.

Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred
začetkom seje prijavijo pri vhodu v prostor,
kjer bo skupščina, in s podpisom potrdijo
svojo prisotnost na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa z dokazilom o zakonitem za-
stopanju (izpis iz sodnega registra).

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda, sporočijo pisno z obrazložitvijo
upravi v sedmih dneh od dneva objave skli-
ca skupščine.

S – Naložbe, d.d.
uprava

Ob-95032

Na podlagi 28.točke Statuta družbe Le-
sna TIP tovarna ivernih plošč Otiški Vrh d.d.,
direktor družbe sklicuje

skupščino
Lesna TIP tovarna ivernih plošč Otiški

vrh d.d.
Zasedanje skupščine bo v ponedeljek,

30. 6. 2003, s pričetkom ob 15. uri v Gale-
riji likovnih umetnosti, Glavni trg 24, Slovenj
Gradec.

Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev predsednika in dveh preš-
tevalcev glasov.

Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-
sednika skupščine Pogorelčnik Rada in za
preštevalca glasov Barbaro Gašper in Meh
Marjana.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.

2. Letno poročilo družbe za leto 2002.
Predlog sklepa:
Sklep 1: na podlagi revizorjevega mne-

nja in mnenja nadzornega sveta skupščina
sprejme letno poročilo družbe za leto 2002.

Sklep 2: uprava predlaga razporeditev
bilančnega dobička v višini 74.968 SIT v
zakonske rezerve.

3. Poslovni načrt za leto 2003.
Predlog sklepa: na podlagi mnenja nad-

zornega sveta skupščina sprejme predlaga-
ni poslovni načrt za leto 2003.

4. Imenovanje dveh članov nadzornega
sveta družbe.

Skladno z 19. točko statuta sestavljajo
nadzorni svet družbe trije člani, od katerih
je en član predstavnik delavcev družbe, dva
člana pa imenuje skupščina družbe z nava-
dno večino glasov navzočih delničarjev.
Mandat članov nadzornega sveta traja dve
leti. Svet delavcev je svojega predstavnika
že izvolil.

Predlog sklepa: skupščina imenuje dva
predstavnika delničarjev za člana nadzor-
nega sveta družbe z dveletnim mandatom:

– ime in priimek: Gorazd Fale, rojen:
1. 11. 1953, po poklicu: univ. dipl. ek., sta-
nujoč: Perzonali 5, 2391 Prevalje,

– ime in priimek: Miran Ocepek, rojen:
5. 6. 1956, po poklicu: univ. dipl. jur., sta-
nujoč: Perzonali 4, 2391 Prevalje.

Pogoji za udeležbo
Pravico do udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
centralni register KDD tri dni pred zaseda-
njem skupščine. Delničarji ali njihovi poo-
blaščenci se lahko udeležijo zasedanja
skupščine in uresničujejo glasovalno pra-
vico, če svojo udeležbo pisno prijavijo dru-
žbi najmanj tri dni pred zasedanjem skup-
ščine in dvignejo glasovnice na sedežu
družbe.

Če se bo skupščine udeležil pooblašče-
nec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in
ostane deponirano na sedežu družbe.

Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine, pozivamo delničarje in poobla-
ščence, da se zglasijo pri preštevalcih gla-
sov vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja.

Gradivo
Knjiga delničarjev in gradivo za zaseda-

nje skupščine je vsem delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe Šentjanž 133,
2373 Šentjanž pri Dravogradu, pri vodji
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splošnega sektorja, vsak delovni dan med
9. in 12. uro.

Lesna TIP d.d.
direktor

Danilo Anton Ranc, univ. dipl. inž. les.

Ob-95033

Na podlagi 7.5 člena Statuta delniške
družbe »Polident« sklicujem

8. sejo skupščine,

ki bo 3. 7. 2003 ob 13. uri na sedežu
družbe v Volčji Dragi.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Za predsednico skupščine se
imenuje Nečemer Irena, za preštevalki gla-
sov Zorn Metka in Dominko Silvana, za no-
tarko Eva Lučovnik in za zapisnikarko Švara
Anica.

2. Uporaba bilančnega dobička za leto
2002 in podelitev razrešnice direktorju in
nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa:

a) skupščina se seznani z letnim poroči-
lom za leto 2002, mnenjem revizorja in po-
ročilom nadzornega sveta,

b) upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za poslovno leto 2002,

c) ugotovitev in uporaba bilančnega do-
bička za leto 2002:

– ugotovljeni bilančni dobiček na dan
31. 12. 2002 je 45,135.058,22 SIT,

– bilančni dobiček za leto 2002 se upo-
rabi:

– 9,467.250 SIT za dividende, to je
130 SIT bruto dividende na delnico. Družba
bo izplačala dividende v 90 dneh po sklepu
skupščine po stanju delničarjev vpisanih v
delniško knjigo družbe na dan 4. 7. 2003.
Dividende bodo izplačane iz čistega dobič-
ka iz leta 1999 v višini 6,234.531,37 SIT
ter iz čistega dobička iz leta 2001 v višini
3,232.718,63 SIT;

– o delu bilančnega dobička v višini
35,667.808,22 SIT se bo odločalo v na-
slednjih letih.

3. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

za revizorja v letu 2003 se imenuje revizij-
ska družba KPMG Slovenija d.o.o.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pra-
vico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, ki naj-
pozneje 3 dni pred skupščino upravi druž-
be pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma
deponirajo pooblastilo za zastopanje, ki mo-
ra biti pisno. Prosimo udeležence, da se
prijavijo v sprejemni pisarni skupščine uro
pred začetkom zasedanja. V sprejemni pi-
sarni so najavljeni udeleženci dolžni podpi-
sati seznam prisotnih delničarjev oziroma
pooblaščencev ter prevzeti glasovalne listi-
če, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini ter druga gradiva.

Morebitne dodatne informacije so del-
ničarjem na vpogled na sedežu podjetja

pri Švara Anici vsak delavnik od 12. do
14. ure.

Vabljene prosimo, da v 7 dneh od preje-
ma tega vabila vse pripombe ter spreminje-
valne oziroma dopolnjene predloge pisno
sporočijo upravi.

Uprava in nadzorni svet bosta o morebit-
nih utemeljenih predlogih sprejela svoja sta-
lišča in bosta o tem najpozneje 12 dni po
sklicu skupščine obvestila imenske delni-
čarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

»Polident« d.d.
direktor

Janko Krušič, dipl. inž.

Ob-95070

Na podlagi 9. člena Statuta delniške
družbe VOC Celje, vzdrževanje in obnova
cest d.d., uprava sklicuje

4. sejo skupščine
delniške družbe VOC Celje,

vzdrževanje in obnova cest, d.d.,

ki bo v torek, 1. 7. 2003 ob 11. uri, v
sejni sobi CM Celje, d.d. – področje Asfalt
kamnolom v Veliki Pirešici.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina se seznani z dnevnim re-
dom o njem pa ne glasuje.

2. Izvolitev predsednika skupščine, preš-
tevalcev glasov in imenovanje notarja.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

– za predsednika skupščine se izvoli Ivo
Steble,

– za preštevalca glasov se izvolita Božo
Šola in Majda Šinkovec,

– za notarja se imenuje Anton Rojec.
3. Razveljavitev Poslovnika o delu skup-

ščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: glede na predlagane spremembe in
dopolnitve statuta se razveljavi poslovnik o
delu skupščine. Uporabljajo se določila
ZGD in Statuta družbe.

4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

4.1. Sprejmejo se predlagane spremem-
be in dopolnitve Statuta družbe VOC Celje,
d.d. s strani uprave in nadzornega sveta v
predloženem besedilu.

4.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet
za spremembe in dopolnitve Statuta, ki za-
devajo zgolj uskladitev njegovega besedila
z veljavno sprejetimi odločitvami.

5. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: raz-

rešijo se dosedanji člani nadzornega sveta:
Kamenšek Andrej, Lavriša Roman, Gril Ja-
nez in Oberžan Vida. Skupščina se seznani
z razrešitvijo članov, predstavnikov delav-
cev: Krk Milan in Peciga Rajko.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-
ščina izvoli naslednje člane nadzornega sve-
ta, predstavnike delničarjev za dobo štirih
let: Kamenšek Andrej, Vengust Marjan in
Orešnik Vincenc in se seznani s članom
nadzornega sveta predstavnikom delavcev,
ki ga je izvolil svet delavcev za dobo štirih
let: Janez Cimerman.

7. Sprejem sklepov o uporabi bilančne-
ga dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.

Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:

7.1. Skupščina se je seznanila s poroči-
lom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2002. Izhajajoč iz sprejete-
ga letnega poročila se ugotovi:

a) Višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2002 znaša
188,973.209,09 SIT.

b) Del bilančnega dobička v višini
15,476.838 SIT oziroma 138 SIT bruto na
delnico se nameni za izplačilo dividend.
Dividende se izplačajo iz prenesenega do-
bička iz leta 2001. Pri obračunu izplačila
dividend se lastne delnice odštejejo od sta-
nja v delniški knjigi. Upravičenci do divi-
dende so delničarji, ki so vpisani v delni-
ško knjigo pri KDD Centralno klirinški de-
potni družbi, d.d., Ljubljana na dan 23. 6.
2003.

Dividenda se izplača v roku 60 dni od
sprejema sklepa na skupščini.

c) Del bilančnega dobička v višini
1,077.890 SIT se nameni kot udeležba na
dobičku za upravo iz prenesenega dobička
iz leta 2001. Udeležba na dobičku se izpla-
ča v roku 60 dni od sprejema sklepa na
skupščini.

d) Del bilančnega dobička v višini
2,500.000 SIT se nameni kot udeležba na
dobičku za nadzorni svet iz prenesenega
dobička iz leta 2001. Udeležba na dobičku
se izplača v roku 60 dni od sprejema skle-
pa na skupščini.

e) O delu bilančnega dobička v višini
169,918.481,09 SIT bo odločeno v nasled-
njih letih.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

7.2 Skupščina glasuje o skupni razrešni-
ci upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

7.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno le-
to 2002.

8. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizorja družbe za poslovno leto 2003 se
imenuje družba AUDIT, družba za revizijo in
svetovanje d.o.o., Lendavska 18, 9000
Murska Sobota.

9. Poslovanje s skladom lastnih delnic
ter pooblastilo za nakup lastnih delnic.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

9.1. Skupščina pooblašča upravo druž-
be, da lahko po svojem preudarku in v do-
brobit družbe kupi lastne delnice družbe, s
tem, da
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a) najvišja nakupna cena ne sme prese-
gati 50% knjigovodske vrednosti delnice na
dan odkupa, najnižja pa ne manj kot 1.500
SIT/delnico.

b) Skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala.

Pooblastilo iz 1. točke tega sklepa velja
18 mesecev od dneva sprejetja tega skle-
pa.

9.2. Uprava lahko lastne delnice nameni
za izplačilo nagrad upravi in nadzornemu
svetu.

9.3. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko lastne delnice umakne brez nadalj-
njega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe.

Letno poročilo za poslovno leto 2002,
poročilo nadzornega sveta o preveritvi in
sprejemu tega letnega poročila in spremem-
be in dopolnitve Statuta družbe s predlogi
sklepov skupaj z gradivom za skupščino so
na vpogled delničarjem na sedežu družbe,
Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu od 8.
do 12. ure.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi ra-
zumno utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Uprava in nadzorni svet bosta o morebitnih
predlogih sprejela svoja stališča najkasneje
dvanajst dni po sklicu skupščine in o tem
obvestila delničarje z objavo na enak način,
kot je objavljen ta sklic.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki na-

vadnih delnic z oznako G oziroma njihovi
pooblaščenci, zastopniki, člani nadzornega
sveta in uprave. Glasovalno pravico imajo
delničarji s številom glasov, ki je enako šte-
vilo delnic, ki jih imajo delničarji vpisane v
delniški knjigi pri KDD Ljubljana na deseti
dan pred datumom zasedanja skupščine
t.j. 23. 6. 2003. Pravico do udeležbe na
skupščini in glasovalno pravico imajo delni-
čarji, ki najkasneje tri tri dni pred sejo skup-
ščine upravi družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo, to je do 28. 6. 2003. Vsaka del-
nica velja en glas. Udeleženci se pred sejo
skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol
ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni
pisarni so najavljeni udeleženci dolžni pod-
pisati seznam navzočih udeležencev in pre-
vzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vsto-
pnica za udeležbo na skupščini, in druga
gradiva.

Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Sklepi se sprejemajo z nava-
dno večino oddanih glasov, razen pod toč-
ko 4.1, 5 in 9, kjer je potrebna 3/4 večina.

Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu

oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe
mora vsebovati ime in priimek, naslov, na-
vodila za glasovanje, kraj in datum ter pod-
pis pooblastitelja in podatke o pooblaščen-
cu; za pravne osebe pa ime in priimek, na-
slov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig
pooblastitelja.

Opozorilo! Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna če so navzo-
či delničarji, ki zastopajo 15% osnovnega
kapitala.

VOC Celje, d.d.
direktor

Bogdan Kočevar, univ. dipl. inž. grad.

Ob-95078
Uprava delniške dužbe IMP Tovarna in-

stalacijske opreme d.d. Idrija, Vojkova 4,
sklicuje

7. redno skupščino
delniške družbe IMP Tovarna

instalacijske opreme d.d. Idrija,
Vojkova 4,

ki bo dne 27. junija 2003, ob 10. uri na
Kendovem dvorcu v Sp. Idriji.

I. Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotavljanje ude-

ležbe in sklepčnosti ter imenovanje orga-
nov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Ugotovi se prisotnost vabljene-
ga notarja.

Za predsednika skupščine se izvoli Ed-
vard Svetlik.

2. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom za leto 2002 s poročilom revizijske
hiše Price Waterhouse Coopers d.d. in po-
ročilom nadzornega sveta ter odločanje o
uporabi bilančnega dobička ter podelitvi raz-
rešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave za leto 2002 in
pisnim poročilom nadzornega sveta za leto
2002. Skupščina na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta k predlogu upra-
ve o uporabi bilančnega dobička sprejme
sklep, da ostane bilančni dobiček družbe iz
leta 2002 nerazporejen.

Skupščina podeli upravi in članom nad-
zornega sveta za leto 2002 razrešnico.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2003.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov družbe za leto 2003 se imenu-
je revizijska družba PriceWaterhouse-
Coopers d.d., Ljubljana.

II. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 27. junija 2003

ob 10. uri v Kendovem dvorcu. Skupščina
veljavno odloča, če je prisotnih več kot 15%
glasov (prvi sklic). Če tedaj ni dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skup-
ščine istega dne na istem kraju ob 12. uri.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljav-
no odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala. Skupščine se lahko
udeležijo delničarji, ki so na dan skupščine
vpisani v delniški knjigi družbe in svojo ude-
ležbo na skupščini predhodno pisno najavi-
jo upravi družbe najkasneje 3 dni pred za-
sedanjem skupščine, to je do vključno
24. 6. 2003. Pooblaščenci delničarjev mo-
rajo do začetka skupščine predložiti pisna
pooblastila. Delničarji oziroma njihovi poo-
blaščenci se izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pooblaščenci dodatno še s pisnim po-
oblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpi-
skom iz sodnega registra.

III. Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino vključno z letnim

poročilom za leto 2002, mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila, je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.

IMP, Tovarna instalacijske
opreme d.d. Idrija

predsednik uprave
Miloš Šturm

Ob-95089
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 27. člena Statuta delni-
ške družbe Exoterm Kranj, d.d. s sedežem
Struževo 66, 4202 Naklo in v skladu z do-
ločbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicujem

7. sejo skupščine
delniške družbe Exoterm Kranj, d.d.,

ki bo dne 30. 6. 2003 ob 13. uri na
sedežu družbe Exoterm Kranj, d.d.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se imenuje Drobnič Aljošo, za prešte-
valki glasov se imenujeta Jana Potočnik in
Anka Lombar, seji prisostvuje notar Vojko
Pintar.

2. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom uprave o poslovanju družbe za leto
2002 skupaj s poročilom nadzornega sveta
in z mnenjem revizorja k letnemu poročilu,
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu ter ugotovitev in uporaba bilančnega
dobička družbe za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa:
2. a) ugotovi se bilančni dobiček na dan

31. 12. 2002 v višini 84,765.735,71 SIT,
sestavljen iz prenesenega dobička v višini
54,978.556,57 SIT in čistega dobička te-
kočega leta v višini 29,787.179,14 SIT.

Iz prenesenega dobička se izplača čla-
nom nadzornega sveta nagrada v višini bru-
to 450.000 SIT in sicer iz dobička poslov-
nega leta 1998.

Bilančni dobiček v višini 84,315.735,71
SIT pa ostane nerazdeljen in se kot prene-
seni dobiček prenese za delitev v nasled-
njih letih.

2. b) v skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s
katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe v poslovnem letu 2002.

3. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2003 se imenuje revizijska družba Ernst
& Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljub-
ljana.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta družbe
Exoterm Kranj d.d.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
kakor tudi letno poročilo uprave in poročilo
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nadzornega sveta, je na vpogled delničar-
jem na sedežu družbe vsak delovni dan od
10. do 11. ure, od dneva objave dnevnega
reda do vključno na dan zasedanja skupšči-
ne. Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v 7 dneh od
objave sklica.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Na skupščini se odloča o objavljenih pre-

dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da. Glasovanje bo javno. Seje skupščine se
lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi
na dan 25. 6. 2003, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni
pred sejo, to je do vključno 27. 6. 2003
prijavili upravi družbe svojo udeležbo pisme-
no, tako da bo prijava najkasneje do tega
dne prispela na sedež družbe. Pooblastilo
mora biti pisno in ves čas trajanja poobla-
stilnega razmerja shranjeno na sedežu druž-
be.

Sklepčnost skupščine
Če na prvem sklicu skupščine ne bo

dosežena sklepčnost, bo ponovno zaseda-
nje skupščine čez eno uro na istem mestu.
Na ponovnem zasedanju skupščine se ve-
ljavno odloča ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo na mestu zaseda-
nja skupščine vsaj pol ure pred začetkom
skupščine.

Exoterm Kranj, d.d.
uprava družbe – direktor

Janko Čevka, univ. dipl. inž.

Ob-95101

Na podlagi 20. člena Statuta delniške
družbe Farma Stična, d.d., Stična 1, 1295
Ivančna gorica, uprava Farme Stična, d.d.
sklicuje

6. skupščino
delniške družbe Farme Stična, d.d.,

ki bo v torek 8. 7. 2003 ob 8. uri v uprav-
nih prostorih Farme Stična, d.d., Stična l.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Se-

kirnik Polonca,
– za preštevalca glasov se izvoli Štrem-

pfelj Marina.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar

Kotar Marjan.
2. Predstavitev revidiranega letnega po-

ročila za leto 2002 in pisnega poročila nad-
zornega sveta k letnemu poročilu.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o sprejemu let-
nega poročila za leto 2002.

3. Obravnava in sprejem predloga o raz-
poreditvi dobička.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-
ta: bilančni dobiček ostane nerazporejen.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa: v skladu z 282.a čle-
nom ZGD skupščina potrjuje in odobri delo

upravi in nadzornemu svetu za poslovno le-
to 2002 in jima podeljuje razrešnico.

5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme vse

predlagane spremembe statuta in čistopis
statuta.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe, se za revizijo računovodskih
izkazov družbe za poslovno leto 2003 ime-
nuje revizijsko hišo IN Revizija, d.o.o., Ljub-
ljana, Linhartova 11a.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini, se delničar

izkaže s potrdilom o imetništvu delnic, ozi-
roma s pisnim pooblastilom drugega delni-
čarja in njegovim potrdilom o imetništvu del-
nic. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec,
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
delničarjev najpozneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine, v pisni obliki. Prosimo del-
ničarje, da se pred začetkom zasedanja
skupščine prijavijo v tajništvu podjetja Far-
ma Stična, d.d., Stična 1, 1295 Ivančna
Gorica, vsaj pol ure pred začetkom zaseda-
nja. V tajništvu so najavljeni udeleženci dol-
žni podpisati seznam prisotnih delničarjev
ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini delni-
čarjev in druga gradiva.

Predlogi sklepov skupščine v popolnem
besedilu za vsako točko dnevnega reda in
ostalo gradivo ter druge informacije, so del-
ničarjem na vpogled na sedežu podjetja na
naslovu Stična 1, 1295 Ivančna gorica, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.

V 7 dneh po objavi tega sklica skupšči-
ne, lahko delničarji pisno sporočijo upravi
svoje nasprotne predloge, ki morajo biti ra-
zumno utemeljeni.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne ob 14. uri istega dne. Po ponovnem
sklicu, bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Farma Stična, d.d.
uprava družbe

Št. 191/2003 Ob-95106
Na podlagi 7. člena Statuta delniške

družbe Mura, Europan Fashion Design,
Proizvodnja oblačil, d.d., Murska Sobota,
Plese 2, uprava družbe Mura d.d. vabi del-
ničarje na

10. sejo skupščine
družbe Mura d.d.,

ki bo 4. julija 2003 ob 12. uri v Jakijevi
dvorani Zavarovalnice Triglav, d.d., Lendav-
ska 5, Murska Sobota.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih

organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skup-

ščine po predlogu sklicatelja, seji bo pri-
sostvoval vabljeni notar.

2. Seznanitev skupščine družbe z letnim
poročilom uprave in poročilom nadzornega
sveta.

3. Podelitev razrešnice.
Predlog sklepa: skupščina upravi in nad-

zornemu svetu podeljuje razrešnico za delo
v letu 2002.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto 2003 se imenuje revizijska
družba Deloite&Touche.

5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlaga-

na sprememba statuta v prečiščenem be-
sedilu.

6. Sprememba poslovnika o delu skup-
ščine.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
sprememba poslovnika o delu skupščine v
prečiščenem besedilu.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja deponirano na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najka-
sneje 3 dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine vsaj pol ure pred začetkom zase-
danja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost in prevzeli ustrezno gradivo.

Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z letnim

poročilom in poročilom nadzornega sveta
ter predlagano spremembo statuta v preči-
ščenem besedilu in predlagano spremem-
bo poslovnika o delu skupščine v prečišče-
nem besedilu, je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe v Murski Soboti, Plese 2, v
tajništvu predsednika uprave delniške druž-
be vsak delovni dan od 10. do 15. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina zopet sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Mura d.d., Murska Sobota
predsednik uprave

Št. 145-6-2003 Ob-95118

Uprava Poštne banke Slovenije, d.d. v
skladu z 22. členom Statuta Poštne banke
Slovenije, d.d., sklicuje

14. sejo skupščine,
ki bo v petek, 23. junija 2003 ob 11. uri

v sejni sobi Poštne banke Slovenije, d.d.,
Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev predsednika skupščine in
imenovanje notarja.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je sklepčna.

Skupščina izvoli predsednika skupščine.
Skupščina potrjuje notarko Bredo Hor-

vat iz Maribora, za sestavo zapisnika skup-
ščine v notarski obliki.

2. Potrditev poročila o notranjem revidi-
ranju Poštne banke Slovenije, d.d., z mne-
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njem nadzornega sveta, predstavitev letne-
ga poročila Poštne banke Slovenije, d.d.,
sprejem pisnega poročila nadzornega sve-
ta, sprejem predloga uporabe bilančnega
dobička za leto 2002 ter podelitev razrešni-
ce upravi in nadzornemu svetu.

a) Poročilo o notranjem revidiranju Poš-
tne banke Slovenije, d.d. z mnenjem nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo o notranjem revidiranju Poštne banke
Slovenije, d.d., za leto 2002 s pozitivnim
mnenjem nadzornega sveta.

b) Poročilo nadzornega sveta Poštne
banke Slovenije, d.d., o letnem poročilu in
revizijskem poročilu za leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina sprejme Po-
ročilo nadzornega sveta Poštne banke Slo-
venije, d.d., o letnem poročilu in revizijskem
poročilu za leto 2002.

c) Predlog uporabe bilančnega dobička
Poštne banke Slovenije, d.d. za leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlog uporabe bilančnega dobička Poštne
banke Slovenije, d.d. za leto 2002:

Na dan 31. 12. 2002 ugotovljeni bilan-
čni dobiček Poštne banke Slovenije, d.d., v
višini 78,346.905,86 SIT se uporabi za:

1. Del bilančnega dobička v skupni viši-
ni 34,084.399,52 SIT sestavljenega iz ne-
razporejenega dobička v letu 2002 in delno
iz leta 1997, se razporedi v druge rezerve
iz dobička.

2. Ostanek bilančnega dobička v višini
44,262.506,34 SIT v celoti sestavljen iz
nerazporejenega dobička leta 1997 ostane
še naprej nerazdeljen.

d) Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu Poštne banke Slovenije, d.d.
za leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina podeli razre-
šnico upravi in nadzornemu svetu Poštne
banke Slovenije, d.d. za delo v letu 2002.

4. Predlog za imenovanje revizorja ban-
ke za leto 2003.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za revidiranje računovodskih izka-
zov Poštne banke Slovenije, d.d., za po-
slovno leto 2003 revizijsko hišo Deloitte &
Touche Revizija, d.o.o.

Pogoji udeležbe
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci. Po-
oblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na se-
dežu banke.

Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov, vključno s tekstom statuta je delni-
čarjem na vpogled na sedežu banke, vsak
delovni dan od 8. do 15. ure, od dneva
objave do vključno dneva zasedanja.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so z
njimi pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v 7 dneh po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni pre-
dlogi morajo biti obrazloženi.

Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zasto-
pniki morajo svojo udeležbo na skupščini
prijaviti tako, da prijava prispe na sedež ban-
ke najkasneje 1 dan pred sejo skupščine.

Poštna banka Slovenije, d.d.
uprava banke

Št. 1 Ob-95120

Na podlagi določb aktov družbe ZOP MI
Marketing inženiring d.d., s sedežem na Du-
najski 106 v Ljubljani in na podlagi določb
Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
direktor

zasedanje skupščine
družbe ZOP MI Marketing inženiring
d.d., s sedežem na Dunajski 106 v

Ljubljani,

ki bo dne 30. 6. 2003, ob 14. uri, v
pisarni notarja Jožeta Dernovška, Trg pre-
komorskih brigad 2 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Vuga Zmagomirja, za prešte-
valca glasov pa Černjač Albina. Seji pri-
sostvuje povabljeni notar.

2. Prenehanje družbe po skrajšanem po-
stopku brez likvidacije.

Predlog sklepa:
1. Družba ZOP MI Marketing inženiring

d.d., s sedežem na Dunajski 106 v Ljublja-
ni, vpisana v sodnem registru Okrožnega
sodišča v Ljubljani, v vl.št. 1/14285/00,
preneha po skrajšanem postopku.

2. Vsi delničarji so pri pristojnem sodi-
šču dolžni predlagati izbris družbe iz re-
gistra brez likvidacije.

Delničarji na zasedanju skupščine druž-
be podajo sledečo izjavo:

a) da so poplačane vse obveznosti druž-
be ZOP MI Marketing inženiring d.d., s se-
dežem na Dunajski 106 v Ljubljani,

b) da družba nima in ni imela zaposlenih
delavcev,

c) da se delničarji obvezujejo prevzeti
plačilo morebitnih preostalih obveznosti
družbe, za katere  odgovarjajo solidarno z
vsem svojim premoženjem.

Skupščine družbe se lahko udeležijo del-
ničarji ali njihovi pooblaščenci, na podlagi
pisnega pooblastila.

ZOP MI Marketing inženiring d.d.
direktorica Vera Černjač

Ob-95196

Uprava družbe Emona Farma Ihan,
družba pooblaščenka d.d. na podlagi Za-
kona o gospodarskih družbah in na podlagi
49. in 79. člena Statuta družbe sklicuje

5. sejo skupščine,
ki bo dne 1. 7. 2003 ob 14. uri v prosto-

rih gasilskega doma Ihan, Breznikova cesta
76.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina se seznani z dnevnim re-
dom.

2. Izvolitev predsednika skupščine, preš-
tevalcev glasov in imenovanje notarja.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

– izvoli se predsednik skupščine in preš-
tevalca glasov.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančne-
ga dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

3.1. Skupščina se je seznanila s poroči-
lom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2002.

Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila
se ugotovi:

Bilančni dobiček iz preteklih let po sta-
nju na dan 31. 12. 2002 v skupnem znesku
38,114.152,98 SIT se razporedi tako, da
se nerazporejeni dobiček v znesku
36,600.500 SIT nameni za izplačilo divi-
dend delničarjem, razlika bilančnega dobič-
ka v višini 1,513.652,98 SIT, pa se nameni
za izpolačilo nagrad nadzornemu svetu in
upravi družbe.

Dividenda v višini 68,60 SIT na delnico
bruto se izplača v 60 dneh po sprejemu
tega sklepa.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno le-
to 2002.

4. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2003.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizorja družbe za poslovno leto 2003 se ime-
nuje družba IN Revizija d.o.o., Ljubljana.

5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: sprejmejo se predlagane spremem-
be statuta zaradi uskladitve statuta družbe z
novelo ZGD.

Skupščina pooblašča nadzorni svet za
uskladitev statuta s sprejetimi sprememba-
mi na skupščini.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe, Ihan, Breznikova c. 89, vsak delav-
nik v tednu od 8. do 12. ure.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da. Vsak nov predlog mora biti predložen v
pisni obliki z obrazložitvijo in vložen 7 dni
po objavi tega sklica na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki na-

vadnih delnic, njihovi pooblaščenci, zastopni-
ki in člani nadzornega sveta. Glasovalno pra-
vico imajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi dne 25. 6. 2003. Vsaka delnica velja
en glas. Delničarji ali njihovi pooblaščenci na-
javijo svojo udeležbo na skupščini najmanj tri
dni pred zasedanjem skupščine na naslov
družbe. Udeleženci se pred sejo skupščine
prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred za-
četkom zasedanja. V sprejemni pisarni so na-
javljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne
lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini in druga gradiva.

Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Sklepi se sprejemajo z nava-
dno večino oddanih glasov, razen pod toč-
ko 5, kjer je potrebna 3/4 večina.

Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu

oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
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sovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe
mora vsebovati ime in priimek, naslov, na-
vodila za glasovanje, kraj in datum, podpis
pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu;
za pravne osebe pa ime in priimek, naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig poo-
blastitelja.

Opozorilo! Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna ne glede na
število navzočih glasov.

Emona Farma Ihan,
družba pooblaščenka d.d.

uprava družbe:
direktor mag. Marko Višnar DVM

MBA

Ob-95234

Na podlagi 23. člena Statuta delniške
družbe Kompas IngPOS d.d. sklicuje upra-
va družbe

13. redno skupščino delničarjev
delniške družbe Kompas IngPOS d.d.,

ki bo dne, 3. 7. 2003, ob 15. uri, na
sedežu družbe Ljubljana, Tržaška 37.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev organov skupščine in potrdi-
tev notarja za sestavo notarskega zapisnika.

Predlog sklepa: za predsednika in dva
preštevalca glasov se izvolijo osebe po pre-
dlogu uprave oziroma delničarjev na skup-
ščini. Za notarko se potrdi Nada Kumar iz
Ljubljane.

2. Sprejem sklepov o uporabi bilančne-
ga dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poroči-

lom nadzornega sveta z dne 27. 5. 2003 o
sprejemu letnega poročila za leto 2002

2. Na podlagi sprejetega letnega poro-
čila se bilančni dobiček družbe uporabi ta-
kole:

a) višina bilančnega dobička po stanju na
dan 31. 12. 2002 znaša 6,818.509,20 SIT;

b) del bilančnega dobička v višini
5,318.437,20 SIT se razdeli med delničar-
je, ki so na dan skupščine vpisani v delniški
knjigi v obliki dividende, ki znaša 236,75
SIT bruto na delnico in se izplača najkasne-
je do 31. 12. 2003;

c) del bilančnega dobička v višini
1,500.072 SIT se uporabi za izplačilo na-
grade upravi v skladu s sklepom nadzorne-
ga sveta; izplačilo se vrši v istem roku kot
pod točko b);

d) upravi in nadzornemu svetu se pode-
ljuje razrešnica za poslovno leto 2002.

3. Volitve novih članov nadzornega sve-
ta, predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za člane nadzornega sveta, kot
predstavniki delničarjev, izvolijo Slavica
Gajić, Dušan Vukadin in Mirko Rosulnik.

Predlagatelja vseh sklepov sta uprava in
nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Izvršbe in
zavarovanja

In 2001/00042 IZ-5784
Z rubežnim zapisnikom z dne 17. 2.

2003 je bil v izvršilnem postopku št. In
2001/00042, ki se vodi pri Okrajnem sodi-
šču v Brežicah, opravljen rubež nepremič-
nine - stanovanja št. 13, v izmeri 42,42 m2,
pod vložno št. 962, k.o. Brežice, ki se na-
haja v drugem nadstropju stanovanjskega
bloka v Maistrovi ulici 8 v Brežicah. Stano-
vanje je last dolžnice Požar Mire-Slave, Je-
reslavec 31, 8268 Kapele. S sklepom z
dne 12. 11. 2002 je sodišče dovolilo opra-
vo rubeža nepremičnine v korist upnika Po-
hištvo Brežice d.d., Brežice, zaradi izterja-
ve 16,595.667 SIT s pripadki.

Izvršitelj Okrajnega sodišča v Brežicah
dne 15. 4. 2003

In 01/00109 IZ-5785
Na podlagi sklepa o izvršbi pod opr. št.

In 103/02, je bil zarubljen poslovni prostor
- bife, stoječ na parc. št. 1364/8, 1364/15,
1364/16 in 283/2, k.o. Oltra, na naslovu
Regentova 4/a, Ankaran, oznaka L4, v pri-
tličju objekta 3 PSC Ankaran, sestoječ iz
terase, jedilnice s šankom, sanitariji v sku-
pni izmeri 44,15 m2, ter parkirno mesto št.
PP 7 v izmeri13,50 m2 in št. PP 8 v izmeri
13,50 m2, preurejeno v shrambo in priprav-
ljalnico hrane, vse skupaj locirano v objektu
A in solastninska pravica na skupnih delih,
napravah in prostorih stavbe na naslovu Re-
gentova 4/a, Ankaran, zaradi izterjave
13,720.306,90 SIT in 5,053.271,34 SIT.

Izvršitelj Okrajnega sodišča v Kopru
dne 22. 4. 2003

In 2002/00414 IZ-4945
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani z dne 8. 8. 2002, opr.
št. In 2002/00414, je bil dne 18. 2. 2003
opravljen v korist upnice Šmitran Maje in
nedl. Kristine Šmitran, zastopane po materi
Ani Šmitran, rubež 1/2 stanovanja št. 2, v
izmeri 59,40 m2, I. vhod, objekt D, etaža
V-PR, Vodnikova 8, Ljubljana, last dolžnika
Šmitran Dragutina, Vodnikova 8, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2003

In 2002/00263 IZ-5759
Na podlagi sklepov o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani z dne 19. 8. 2002, opr.
št. In 2002/00263, In 2002/00269, In
2002/00273, In 2002/00277, In
2002/00281, In 2002/00285, In
2002/00289, In 2002/00293, In
2002/00297, In 2002/00301, In
2002/00305, In 2002/00309, In
2002/00313, In 2002/00317, In
2002/00321, In 2002/00325, je bil dne
26. 3. 2003 opravljen v korist upnika Stano-
vanjskega podjetja Ljubljana d.d., Frankopan-
ska 18a, Ljubljana, rubež stanovanja št. 8, v
izmeri 49,53 m2, ki se nahaja v II. nadstropju
večstanovanjske hiše Hacquetova 16 v Ljub-
ljani, last dolžnice Fleischman Eve.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2003

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Vljudno prosimo udeležence, da se
15 minut pred pričetkom zasedanja prijavijo
predstavniku družbe na mestu, kjer bo za-
sedanje skupščine in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisot-
nost na skupščini. Za udeležbo na skupšči-
ni se fizične osebe izkažejo z osebnim iden-
tifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa
tudi s pisnim pooblastilom.

Gradivo za skupščino je na voljo na se-
dežu družbe vsak delavnik od 8. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine. V gradivu
se nahajajo letno poslovno poročilo ter pi-
sno mnenje nadzornega sveta o poslovnem
poročilu in predlogu uprave za uporabo bi-
lančnega dobička.

Kompas IngPOS d.d., Ljubljana
uprava

Zvonko Trbanc

Nasprotni predlog
Ob-95127

Slovenska odškodninska družba, d.d.
Ljubljana, vlaga nasprotni prdlog k 4. točki
dnevnega reda 7. seje skupščine družbe, ki
bo dne 20. 6. 2003 in sporoča, da bo ugo-
varjal predlogu uprave in nadzornega sveta,
pri čemer bo poskušal ostale delničarje pre-
pričati, da bodo na skupščini glasovali za
njegov naslednji predlog, kot sledi:

4. točka dnevnega reda: Odločanje o
uporabi bilančnega dobička ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da se bilančni dobiček iz leta 2002 v
višini 112,710.195,29 SIT razporedi tako,
da se:

– 13,932.320 SIT nameni za izplačilo
dividend. Dividenda v višini 40 SIT za eno
delnico se izplača lastnikom delnic v roku
30 dni od dneva zasedanja skupščine del-
ničarjem, ki so delničarji družbe na dan iz-
vedbe skupščine,

– preostanek bilančnega dobička
98,777.876 SIT iz leta 2002 se po izplačilu
dividend, razporedi v preneseni dobiček.

Obrazložitev
Družba je v letu 2002 ustvarila čisti do-

biček v višini 149 mio SIT, kar je za 199%
več kot v letu 2001 in predstavlja 10,5%
donos na kapital, kar je nad povprečjem v
panogi. Kot izhaja iz bilance stanja, družba
razpolaga z zadostnimi likvidnimi sredstvi za
izplačilo predlaganih dividend (za primerja-
vo: v letu 2001 je družba izkazala 99,8 mio
SIT bilančnega dobička in ob tem za divi-
dende delničarjem namenila kar 28 mio
SIT). Vsled navedenega in upoštevaje dolo-
čilo 368. člena ZGD predlagatelj ocenjuje,
da obstajajo ekonomsko utemeljeni razlogi
za delitev dobička v višini 4% osnovnega
kapitala, kar predstavlja 13,932.320 SIT.

Mnenje uprave in nadzornega sveta druž-
be: oba organa vztrajata pri svojem predlo-
gu sklepa.

Slovenska odškodninska družba, d.d.
Ljubljana
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In 2001/00932 IZ-5766
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani z dne 4. 9. 2001, opr.
št. In 2001/00932, je bil dne 12. 2. 2003
opravljen v korist upnice Metalka Stanovanj-
ske storitve d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 18 v izmeri 70,25 m2,
ki se nahaja na naslovu Plešičeva 27, Ljub-
ljana, last dolžnika Maloku Naim, Plešičeva
27, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2003

In 2002/01020 IZ-5767
Na podlagi sklepov o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani z dne 23. 9. 2002, opr.
št. In 2002/01020, In 2002/01024, In
2002/01028, In 2002/01053, In
2002/01057, In 2002/01061, In
2002/01065, In 2002/01069, In
2002/01073, In 2002/01081, In
2002/01085, In 2002/01135, je bil dne
5. 3. 2003 opravljen v korist upnika Stano-
vanjskega podjetja Ljubljana, d.d., Franko-
panska 18a, Ljubljana, rubež stanovanja v I.
nadstropju na naslovu Ul. Goce Delčeve 5,
Ljubljana, v izmeri 52,44 m2, last dolžnikov
Kralj Zorana in Kralj Marije.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2003

In 2002/00161 IZ-5769
Na podlagi sklepov o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani, in sicer opr. št. I
2002/00161 z dne 12. 3. 2002, In
2002/00169 z dne 12. 3. 2002, In
2002/00173 z dne 12. 3. 2002, In
2002/00178 z dne 12. 3. 2002, In
2002/00182 z dne 12. 3. 2002 in In
2002/00329 z dne 19. 8. 2002, je bil dne
5. 3. 2003 opravljen v korist upnika SPL
Ljubljana, d.d., Frankopanska 18a, Ljublja-
na, rubež stanovanja št. 39, v izmeri
42,80 m2, ki se nahaja v VII. nadstopju na
Glavarjevi 12/A, Ljubljana, last dolžnice
Ramšak Ljubice, Glavarjeva 12A, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2003

IV I 123/97 IZ-5764
Rubež poslovnega prostora - št. 1 v

izmeri 12,40 m2 in št. 2 v izmeri 16,70 m2,
v objektu C Pristan, ki stoji v Mariboru na
parc. št. 1976, 1974/3, 1974/4 in 2180/2,
k.o. Maribor Grad, ki je bil opravljen dne
18. 5. 2000, na podlagi sklepa o izvršbi
Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. In
97/00277 z dne 17. 11. 1998, v korist upni-
ce Probanke d.d., Gosposka 23, Maribor,
ima pravni učinek tudi na izvršbo, dovoljeno
s sklepom istega sodišča opr. št. IV I
123/97 z dne 4. 5. 1998, na predlog upni-
ce Republike Slovenije, Gregorčičeva 20,
Ljubljana.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 3. 2003

In 95/2002 IZ-15136
V zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v

Velenju z dne 28. 6. 2002, opr. št. In
95/2002, se opravi rubež 1/2 nepremični-
ne, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo, in ki
v naravi predstavlja dvosobno stanovanje št.
2, v pritličju stanovanjske hiše v Velenju,

Kajuhova 12, stoječi na parc. št. 5086/2,
vpisani v vl. št. 800, k.o. Velenje, v skupni
izmeri 57,99 m2, ki obsega sobo v izmeri
14,04 m2, sobo v izmeri 14,97 m2, kuhinjo
v izmeri 13,59 m2, hodnik v izmeri 5,13 m2,
kopalnico v izmeri 4,28 m2, shrambo v izme-
ri 1,69 m2, balkon v izmeri 1,04 m2 in druge
prostore v izmeri 3,25 m2.

Dolžniku je prepovedano razpolagati z
zarubljeno nepremičnino, to je navedenim
stanovanjem pod pretnjo kazenske odgo-
vornosti.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 12. 7. 2002

IZ-95119
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve SV 398/03 z dne 22. 5.
2003, notarja Marka Finka iz Celja, Stane-
tova 16, je bilo triinpolsobno stanovanje oz-
nake A-1, št. 18 v izmeri 90 m2, vrt v izmeri
24,75 m2, ki se nahaja v bloku B-53 v sose-
ski BS 112-1 Gmajna–Črnuče v pritličju, na
naslovu Ljubljana, Mlinska pot 8, ter garaž-
ni boks št. 67/1 v izmeri 12,15 m2, s pripa-
dajočim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah ter fun-
kcionalnem zemljišču, last Osrajnik Alojza
do 25/100 in Osmak Savke do 75/100,
pridobljeno na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 16. 6. 1999 sklenjeni med
prodajalcema Žakelj Francem in Žakelj Zla-
to ter kupcema Osrajnik Alojzom in Osmak
Savko, zastavljeno v korist upnice SKB ban-
ke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 4,000.000 SIT s pripadki,
napram dolžniku Osrajnik Alojzu.

IZ-95121
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, SV 405/03 z dne 26. 3.
2003, je stanovanje v večstanovanjski hiši
Na otoku 1, Celje, last dolžnice in zastavite-
ljice Justine Gombač, ležeče v II. nadstro-
pju izmere 84,84 m2, ki obstoji iz sobe
20,68 m2, sobe 15,27 m2, kuhinje
11,33 m2, shrambe 1,38 m2, kopalnice
4,33 m2, WC 1,15 m2, predsobe 11,44 m2,
balkona 1,34 m2 bruto 5,35 m2, lože
4,57 m2 bruto 6,09 m2 in kleti 3,91 m2 bru-
to 7,82 m2 s pripadki ter temu stanovanju
pripadajočih skupnih objektov, naprav in
prostorov v stavbi ter temu stanovanju pri-
padajočega dela funkcionalnega zemljišča
stavbe, zastavljeno v korist upnika Franca
Šodišča, iz Rogaške Slatine, Kidričeva uli-
ca 2, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 10,000.000 SIT s pripadki.

IZ-95122
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 207/03 z dne 23. 5.
2003, je bilo stanovanje št. 7 v I. nadstro-
pju večstanovanjske hiše Mestni vrh 22, na
Ptuju, v skupni izmeri 58,01 m2, s pripada-
jočim kletnim prostorom, ki stoji na parc. št.
529/2, pripisani k zk. vl. št. 17 k.o. Mestni
vrh, katerega lastnik do celote je dolžnik
Milan Korošec, Ul. Avgusta Hlupiča 17, Ptuj,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
29. 4. 2003, in dodatka k tej pogodbi z
dne 22. 5. 2003, sklenjeni s prodajalcema

Francem Hlišem in Nežo Hliš, oba stanujo-
ča Tržec 21, Ptuj, zastavljeno za zavarova-
nje denarne terjatve upnice Nove KBM d.d.
Podružnice Ptuj, v višini 6,000.000 SIT.

IZ-95123
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 518/03 z dne 21. 5.
2003, je bil poslovni prostor v skupni izmeri
43,40 m2, ki se nahaja v drugem nadstro-
pju trgovsko poslovnega centra “City” Mari-
bor, ki stoji na parc. št. 1771 k.o. Maribor –
Grad, katerega je dolžnik pridobil na podla-
gi prodajne pogodbe z dne 12. 5. 2003,
sklenjene med Šoberl Martinom, roj. 30. 8.
1946, in Šoberl Katarino, roj. 23. 8. 1947,
oba stanujoča Rosinova ulica 3, Maribor,
kot prodajalcema in dolžnikom kot kupcem,
zastavljen v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 12,810.000 SIT s pripadki.

IZ-95124
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
601/03-1 z dne 21. 5. 2003, je bilo dvo-
sobno stanovanje številka 4 v I. nadstropju
v skupni izmeri 42,67 m2, s pripadajočimi
skupnimi prostori v večstanovanjski hiši v
Mariboru, Cesta XIV. divizije 8, zgrajeni na
parceli številka 1181 katastrska občina Po-
brežje; last dolžnice – zastaviteljice Nataše
Vodopivec do celote, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe za stanovanje z dne 3. 3.
2003, sklenjene med njo kot kupcem in
med Andrejo Hedžet kot prodajalko, zastav-
ljeno v korist upnice Nove Ljubljanske ban-
ke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 2,980.000 SIT s pripadki.

IZ-95125
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
618/03-1 z dne 23. 5. 2003, je bilo stano-
vanje številka 44 v V. nadstropju večstano-
vanjske hiše v Mariboru, Ljubljanska ulica
94 B, zgrajene na parceli številka 591, pri-
pisani zemljiškoknjižnemu vložku številka
1206 katastrska občina Spodnje Radvanje,
stanovanje pa obsega 36,30 m2, od tega
kuhinjo v izmeri 10,93 m2, sobo v izmeri
17,32 m2, predsobo v izmeri 2,70 m2, ko-
palnico v izmeri 3,02 m2, in klet v izmeri
2,33 m2, last zastaviteljice Veronike Horvat
do celote, na podlagi kupoprodajne pogod-
be o prodaji stanovanja številka 521/93 z
dne 14. 6. 1993, sklenjene med njo kot
kupcem ter med MTT – Tovarno tkanin Me-
lje d.o.o. kot prodajalcem; zastavljeno v ko-
rist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
prej navedenega upnika do dolžnika Bing
d.o.o. v višini 3,000.000 SIT s pripadki.

IZ-95126
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
621/03-1 z dne 26. 5. 2003, je bilo stano-
vanje številka 2, tip I v lameli C v 1. nadstro-
pju, v izmeri 108,2 m2, z balkonom v izmeri
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16,7 m2, skupaj v izmeri 124,9 m2, s pripa-
dajočim shrambnim boksom C2 v izmeri
4,8 m2, kar vse se nahaja v poslovno stano-
vanjski stavbi Radvanje I, v Mariboru, Po-
horska ulica 21 B, zgrajenem na parcelah
številka 1066, 1067/1, 1067/2 in 1068/1
katastrska občina Zgornje Radvanje; k sta-
novanju pa pripada solastninska pravica na
skupnih prostorih, delih in napravah objek-
ta, na zemljišču na katerem objekt stoji in
funkcionalnem zemljišču; last dolžnika – za-
stavitelja Romana Miklavca do celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe številka
40/2000 z dne 18. 12. 2000, sklenjene
med njim kot kupcem ter med Kograd Grad-
nje d.o.o. kot prodajalcem; zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 6,000.000 SIT s pripadki.

IZ-95128
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 579/2003 z dne
22. 5. 2003, je bilo dvosobno stanovanje z
dvema kabinetoma št. 6, v skupni izmeri
99,10 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju sta-
novanjskega objekta v Kranju, Ulica Lojzeta
Hrovata 006, zgrajenega na parc. št. 251
in 252, pripisanih pri vl. št. 328, k.o. Kla-
nec, last zastavitelja Demšar Milojka, stanu-
jočega Trstenik 112, na podlagi prodajne
pogodbe št. 362-010/91-04/252 z dne
19. 11. 1991, sklenjene z Občino Kranj, kot
prodajalcem, zastavljeno v korist upnice No-
ve kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraig-
herja 4, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 8,500.000 SIT .

IZ-95132
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 580/2003 z dne
22. 5. 2003, sta bila:

– poslovni prostor v izmeri 29,40 m2, ki
je lociran v podaljšku na severni strani v I.
nadstropju poslovno-stanovanjske hiše v Ma-
riboru, Slovenska ul. 004, ki leži na parc. št.
1330/2, 1330/1 in 1331, pripisanih pri vl.
št. 1300, k.o. Maribor-grad, katerega lastnik
je dolžnik in zastavitelj GIM družba za pro-
met z nepremičninami d.o.o., Miklošičeva
004, Maribor, do celote, na podlagi prodaj-
ne pogodbe z dne 23. 12. 2002, sklenjene
s prodajalcem PORR d.o.o. Maribor;

– poslovni prostor št. PP A1 v izmeri
9,07 m2, ki je lociran v kleti poslovno-sta-
novanjske hiše v Mariboru, Slovenska ul.
004, ki leži na parc. št. 1330/2, 1330/1 in
1331, pripisanih pri vl. št. 1300, k.o. Mari-
bor-grad, katerega lastnik je dolžnik in za-
stavitelj GIM družba za promet z nepremič-
ninami d.o.o., Miklošičeva 004, Maribor,
do celote, na podlagi prodajne pogodbe št.
05/2003 z dne 17. 4. 2003, sklenjene s
prodajalcem PORR d.o.o. Maribor, zastav-
ljena v korist upnice Probanke d.d. Mari-
bor, Gosposka 023, Maribor, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 126.000 EUR.

IZ-95133
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 586/2003 z dne
23. 5. 2003, je bilo dvosobno stanovanje

št. 2 s kabinetom, v izmeri 62,28 m2, loci-
rano v mansardi stanovanjsko/poslovne
zgradbe na Vrtojbenski cesti 19/c v Šem-
petru pri Gorici, ki stoji na parceli številka
3091/2, katastrska občina Šempeter pri
Gorici, last dolžnice Janje Loštrek, stanujo-
če Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska c.
19/c, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 21. 1. 2003, sklenjene s Pošto Slove-
nije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, kot
prodajalcem, zastavljeno v korist upnice
Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 8,182.966,37 SIT.

IZ-95134
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 587/2003 z dne
23. 5. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 4 v izmeri 26,81 m2, locirano v II. nad-
stropju etaže poslovno/stanovanjske zgrad-
be na Framski 011 v Mariboru, ki stoji na
parceli številka 1652 in 1653/2, vložna šte-
vilka 1286, katastrska občina Tabor, last
dolžnika Turčin Marka, stanujočega Fram-
ska 011, Maribor, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 18. 2. 2003, sklenjene s
Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010,
Maribor, kot prodajalcem, zastavljeno v ko-
rist upnice Pošte Slovenije, d.o.o., Slom-
škov trg 010, Maribor, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 5,193.201,85 SIT.

IZ-95135
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 593/2003 z dne
23. 5. 2003, je bilo štirisobno stanovanje
št. 1 v izmeri 84,50 m2, locirano v mansardi
večstanovanjske zgradbe na Rakeževi 001
v Šmarju pri Jelšah, parcela številka 29/1,
vložna številka 669, katastrska občina
Šmarje, last dolžnikov Darinke Komerički in
Komerički Božidarja, oba stanujoča Šmarje
pri Jelšah, Rakeževa 001, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 13. 2. 2003, skle-
njene s Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 010, Maribor, kot prodajalcem, zastav-
ljeno v korist upnice Pošte Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 010, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 9,409.000 SIT.

IZ-95136
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Alojza Slavka Kečka
iz Ormoža, opr. št. SV 162/03 z dne 22. 5.
2003, je bilo stanovanje št. 9, v skupni
izmeri 91,15 m2, v I. nadstropju večstano-
vanjske hiše v Mihovcih 10/b, Velika Nede-
lja, stoječe na parc. št. 86/8 in 76/6, pripi-
sane pri vl. št. 676 k.o. Velika Nedelja, last
zastaviteljev Vladimira Pajeka roj. 17. 6.
1946 in Vere Pajek, roj. 18. 11. 1949, sta-
nujočih Mihovci 10 B, 2274 Velika Nedelja,
za vsakega do ene polovice, pridobljeno na
podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne
19. 10. 1993, sklenjene s prodajalko Obči-
no Ormož, zastavljeno v korist upnice Po-
sojilnica – Bank Zila, r.z.o.j., Kaiser – Josef
Platz 6, A-9500, Beljak, Avstrija, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 20.000 EUR,
kar znaša v tolarski protivrednosti
4,660.000 SIT s pripadajočimi pogodbeni
obrestmi in stroški.

IZ-95137
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve z dne 22. 5. 2003, opr. št.
SV 262/03 notarke Nade Svetina z Jese-
nic, je bilo stanovanje št. 67, ki se nahaja v
devetem nadstropju stanovanjske hiše na
Jesenicah, Cesta maršala Tita 71, na parc.
št. 510, vpisani pri vl. št. 840 k.o. Jeseni-
ce, v izmeri 55,98 m2, last zastavitelja Fadi-
la Čauševića, na podlagi kupoprodajne po-
godbe o prodaji stanovanja št. 114 z dne
15. 6. 1992, in aneksa št. 14 z dne 12. 8.
1992, zastavljeno v korist upnice Posojilni-
ce - Bank Borovlje, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, Hauptplatz 16, A-9170
Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 27.000 EUR s pri-
padki.

IZ-95139
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kra-
nju, opr. št. SV 587/2003 z dne 22. 5.
2003, je stanovanje v stanovanjski hiši na
naslovu Deteljica 13 v Tržiču, ki stoji na
parc. št. 234, 235/1 in 236/1, vl. št. 750
k.o. Tržič, ki obsega 40,39 m2, in sicer
kuhinjo v izmeri 9,90 m2, sobo v izmeri
15,80 m2, kopalnico z WC v izmeri 4,25 m2,
predsobo v izmeri 4,62 m2, klet v izmeri
2,25 m2 in druge prostore v izmeri 3,31 m2,
stanovanju pa pripada tudi solastninski de-
lež na skupnih prostorih, objektih in napra-
vah v skladu z velikostjo stanovanjske povr-
šine, last dolžnice – zastaviteljice Romane
Šparovec, Deteljica 13, Tržič, na temelju
kupoprodajne pogodbe številka
466-06/91-5 z dne 9. 9. 1992, sklenjene
s prodajalko Občino Tržič, zastavljeno v ko-
rist upnice Zveze hranilno kreditnih služb
Slovenije, p.o., Ljubljana, Miklošičeva 4,
Ljubljana, za zavarovanje njene denarne ter-
jatve v višini 3,800.000 SIT s pripadki.

IZ-95140
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kra-
nju, opr. št. SV 599/2003 z dne 26. 5.
2003, je stanovanje v stanovanjski hiši na
naslovu Cesta na Loko 1, v Tržiču, ki stoji
na parc. št. 145, vl. št. 289 k.o. Tržič, ki
obsega eno sobo, kuhinjo, skupni WC, k
stanovanju pa spadajo tudi pomožni prosto-
ri – klet, last dolžnice Milke Hozdić, Cesta
na Loko 1, na temelju kupoprodajne po-
godbe, sklenjene 27. 5. 1993, s prodajalko
Bombažno predilnico in tkalnico Tržič, Pre-
dilniška cesta 16, Tržič, zastavljeno v korist
upnice Zveze hranilno kreditnih služb Slo-
venije, p.o., Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljub-
ljana, za zavarovanje njene denarne terjatve
v višini 2,500.000 SIT s pripadki.

IZ-95141
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 932/03 dne 22. 5.
2003, je bilo stanovanje št. 42 v skupni
izmeri 82,49 m2, ki se nahaja IV. nadstropju
stanovanjskega objekta ALK – 24, soseska
MS-4/5 na naslovu Preglov trg 7 v Ljublja-
ni, ležečega na parc. št. 1083, 1070/3,
1087/5, 1073/1, 1087/4, 1087/1, 1075,
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1084, 1081/1 in 1082/2 vse k.o. Moste,
ki je last zastaviteljev, na podlagi prodajne
pogodbe sklenjene dne 28. 4. 2003, s pro-
dajalcem Podgoršek Florjanom, zastavlje-
no v korist upnice Raiffeisen Krekove ban-
ke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 42.947,38
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan skle-
nitve pogodbe o dolgoročnem tolarskem
kreditu z valutno klavzulo št. 16288/87, dne
12. 5. 2003, kar znaša 10,000.000 SIT, s
pripadki.

IZ-95142
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 951/03 z dne 26. 5.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. B P
20, ki se nahaja v pritličju Z dela objekta B,
površine 54,49 m2, s teraso površine 9 m2,
ki skupaj znaša 63,49 m2, s shrambo z
oznako S 20 površine 5,07 m2, ki se nahaja
v pritličju objekta B, stoječega na parc. št.
16/5, vpisane v vl. št. 110, k.o. Petelinje, s
solastninsko pravico na skupnih prostorih,
delih in napravah stavbe in stavbnem ter
funkcionalnem zemljišču s pravico parkira-
nja enega osebnega avtomobila na parkiri-
šču z oznako P 59, last zastaviteljice Sel-
šek Vlaste, Dolsko 36 A, Dolsko, zastavlje-
no v korist upnice SKB banke d.d., Ljublja-
na, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 9,150.000 SIT s pripadki.

IZ-95143
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1514/2003 z dne
21. 5. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 18, ki se nahaja v II. nadstropju bloka na
naslovu Beblerjev trg 10, Ljubljana, ki stoji
na parc. št. 45/1, 46/1 in 47/1, k.o. Mo-
ste, v izmeri 58,84 m2, skupaj s solastni-
škim deležem na skupnih delih, last Čop
Zdenke, Beblerjev trg 10, Ljubljana, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe o prodaji sta-
novanja št. 139 z dne 23. 9. 1992, sklenje-
ne z Žito DPS, d.o.o., Ljubljana, kot proda-
jalcem ter dodatkom z dne 8. 4. 2003, h
kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja
št. 139 z dne 23. 9. 1992, sklenjenim s
Stanovanjskim skladom RS, javni sklad kot
prevzemnikom ter dolžnico in zastaviteljico
kot kupko, zastavljeno v korist upnice BKS
– leasing, d.o.o., Komenskega 12, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
35.000 EUR s pripadki.

IZ-95144
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1511/2003 z dne
22. 5. 2003, je bilo stanovanje v bruto
izmeri 94,26 m2, v I. nadstropju stanovanj-
ske hiše na naslovu Ljubljana, Kamniška ul.
36, parc. št. 478 k.o. Bežigrad in h katere-
mu pripadata dve parkirni mesti pred stano-
vanjsko hišo, shramba na vrtu v bruto izme-
ri 15 m2, souporaba vrta ter solastniški de-
lež oziroma pravica uporabe na skupnih pro-
storih, funkcionalnem zemljišču, skupnih
delih in napravah, v lasti zastavitelja Igorja
Osolnika, Puhova 8, Ljubljana, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 24. 4. 2003, skle-

njene z Ingip d.o.o., Dunajska 116, 1000
Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno v ko-
rist upnice Banke Celje d.d., Vodnikova 2,
Celje, za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 5,000.000 SIT s pripadki.

IZ-95145
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1530/2003 z dne
22. 5. 2003, je bila garsonjera št. 8 v izme-
ri 28,61 m2, ki se nahaja v podstrešju sta-
novanjske hiše na naslovu Ul. Goce Delče-
va 3, Ljubljana, s pripadajočim kletnim pro-
storom pod stopniščem v kleti hiše, na istem
naslovu, ki stoji na parc. št. 642/1 k.o.
Udmat, v solasti zastaviteljic Slavke
Martinović in Ane Martinović, obe Prištin-
ska 10, Ljubljana, vsake do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene v obliki
notarskega zapisa notarke Nade Kumar,
opr. št. SV-1286/2003, dne 25. 4. 2003 z
Borisom Vukosavljevićem, Prušnikova 59,
Ljubljana, kot prodajalcem in Bracom Do-
brivojem Vukosavljevićem, Zapotok 48, kot
sopodopisnikom, zastavljeno v korist upni-
ce Zveze bank, registrirana zadruga z ome-
jenim jamstvom, Paulitschgasse 5-7, Celo-
vec, Avstrija, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 18.000 EUR s pripadki.

IZ-95147
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1587/2003 z dne
26. 5. 2003, je bilo dvoinpolsobno stano-
vanje št. 31, ki se nahaja v 2. nadstropju
večstanovanjske hiše na Česnikovi 8, Ljub-
ljana, na parc. št. 1915, k.o. Zgornja Šiška,
v bruto izmeri 68,26 m2, ter solastniški de-
lež na skupnih delih, v solasti zastaviteljice
Dolenec Metke, Tomažičeva 40, Ljubljana
in Griše Šoba Uratarič, Ul. Metoda Mikuža
20, Ljubljana, vsak do 1/2, na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 29. 4. 2003, sklenje-
ne z Risteski Jordanom, Česnikova 8, Ljub-
ljana in Risteski Leopoldina, Štefančičeva
14, Ljubljana, kot prodajalcema, zastavlje-
no v korist upnice Banke Celje d.d., Vodni-
kova 2, Celje, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 5,200.000 SIT s pripadki.

IZ-95148
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljublja-
ne, opr. št. SV-1591/2003 z dne 26. 5.
2003, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št.
31, ki se nahaja v 2. nadstropju večstano-
vanjske hiše na Česnikovi 8, Ljubljana, ki
stoji na parc. št. 1915, vl. št. 3802, k.o.
Zgornja Šiška, v bruto izmeri 68,26 m2, v
solasti Metke Dolenec, stan. Ljubljana, To-
mažičeva 40, in Griše Šoba Uratarič, stan.
Ljubljana, Ul. Metoda Mikuža 20, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 29. 4. 2003, za-
stavljeno v korist upnice Banke Celje d.d.,
Vodnikova 2, Celje, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 7,800.000 SIT s pripadki.

IZ-95150
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 369/03 z dne 21. 5.
2003, je bilo stanovanje št. 8 s kletjo z
drvarnico, ki se nahaja v I. nadstropju sta-

novanjske hiše v Trbovljah, Šuštarjeva kolo-
nija 2, v skupni izmeri 62,30 m2, last dolžni-
kov in zastaviteljev Draga Petkovića, rojene-
ga 25. 3. 1963, prebivališče Trbovlje, Šuš-
tarjeva kolonija 2 in Svetlane Petković, roje-
ne 22. 1. 1969, prebivališče Trbovlje,
Šuštarjeva kolonija 2, zastavljeno v korist
upnika Franca Ahlina, rojenega 5. 9. 1955,
prebivališče Grosuplje, Za gasilskim domom
11, za zavarovanje denarne terjatve v zne-
sku 19.800 EUR v tolarski protivrednosti
po prodajnem menjalniškem tečaju SKB
banke d.d., Ljubljana na dan plačila, z
obrestmi in stroški.

IZ-95153
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 387/03 z dne 26. 5.
2003, je bilo stanovanje z oznako 2/IV. nad-
stropje – severno stopnišče št. 25, v več-
stanovanjski hiši z gradbeno oznako B-9
Bakovnik jug Kamnik, skupne izmere
41,34 m2, na naslovu Groharjeva 16, Kam-
nik, last dolžnice in zastaviteljice Milene
Žlof, rojene 2. 6. 1952, prebivališče Kam-
nik, Groharjeva ulica 16, zastavljeno v ko-
rist upnice Posojilnica – Bank Bilčovs - Ho-
diše - Škofiče, registrirana zadruga z ome-
jenim jamstvom, Ludmannsdorf 33, 9072
Ludmannsdorf, Republika Avstrija (številka
FN 115070 x trgovinskega sodišča v Celov-
cu), za zavarovanje denarne terjatve v zne-
sku 8.000 EUR, z obrestmi in stroški.

IZ-95154
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 487/03 z dne 21. 5.
2003, je bilo zastavljeno stanovanje št. 6 v
2. nadstropju, v izmeri 127 m2, s pripadajo-
čo garažo št. 7, v kleti in pripadajočo shram-
bo št. 6, v pritličju ter s solastninsko pravico
na funkcionalnem zemljišču in skupnih pro-
storih, delih in napravah Vile blok kot celo-
te, ki stoji na parceli št. 910 in parceli št.
911, k.o. Bežigrad. Stanovanje je last za-
stavitelja Karla Čeča, Ljubljana, Kuzmičeva
9, na podlagi prodajne pogodbe št.
198-001-88/98 z dne 6. 5. 1998 in anek-
sa št. 1, k prodajni pogodbi z dne 11. 1.
1999, sklenjenih s prodajalcem SKB - Inve-
sticijsko podjetje d.o.o. Ljubljana. Stanova-
nje je zastavljeno v korist upnice SKB ban-
ke, d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 23,171.000 SIT s pripadki.

IZ-95156
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 483/03 z dne 22. 5.
2003, je bilo zastavljeno triinpolsobno sta-
novanje št. 15, v II. nadstropju na zahodni
strani v stopnišču I-6 stanovanjskega objek-
ta I 5-6, ki stoji na parc. št. 2219/9, k.o.
Zg. Šiška, soseska ŠS 9 Koseze, v skupni
izmeri 94,64 m2, ki je last zastaviteljice An-
dreje Filipan, EMŠO 0905935505243, Uli-
ca bratov Učakar 130, Ljubljana, na podlagi
kupne pogodbe št. 79-6701 z dne 24. 8.
1979 in dodatka h kupni pogodbi z dne
12. 9. 1980 in pravnomočnega sklepa o
dedovanju opr. št. I D 290/97 z dne 8. 1.
1998, Okrajnega sodišča v Ljubljani. Sta-
novanje je je zastavljeno v korist upnice SKB
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banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve 15,000.000 SIT s pripadki.

IZ-95157
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 505/03 z dne 22. 5.
2003, je bil zastavljen poslovni prostor v
izmeri 89 m2, označen kot lokal 1, ki se
nahaja v pritličju poslovnega objekta Euro-
center, Tivolska 48, Ljubljana, last zastavi-
telja REI zastopstva, marketing, consulting
d.o.o., s sedežem Tivolska cesta 48, Ljub-
ljana, na podlagi pogodbe o prodaji nepre-
mičnine, ki jo je dne 16. 12. 2002 sklenil s
prodajalcem Bavarski dvor d.o.o. Ljubljana,
Tivolska cesta 48. Poslovni prostor je za-
stavljen za zavarovanje denarne terjatve v
višini 73,617.914,40 SIT s pripadki.

IZ-95158
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 498/03 z dne 26. 5.
2003, je bil zastavljen poslovni prostor št.
P-1, v skupni izmeri 595 m2, ki obsega skla-
dišče v kletni etaži v izmeri 144,50 m2, pro-
dajno servisnih površin v pritličju v izmeri
414,50 m2 in tri podzemna parkirišča, oz-
načena s številkami 11, 12 in 13, v skupni
izmeri 36 m2, kar vse se nahaja v stanovanj-
sko poslovni zgradbi v Mariboru, Radvanj-
ska cesta 58, ki stoji na parc. št. 3004,
vpisani pri vl. št. 1975, k.o. Tabor, in ki je
last zastaviteljice Iskra Prins d.d., Ljubljana,
na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiškok-
njižnega stanja z dejanskim z dne 8. 1.
1997, sklenjene s prodajalcem SGP Stav-
bar-Podjetje Visoke gradnje d.o.o., Mari-
bor, Industrijska ulica 13. Poslovni prostor
je zastavljen v korist upnice SKB banke d.d.
za zavarovanje denarne terjatve v višini
31,000.000 SIT s pripadki.

IZ-95171
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 395/03
z dne 23. 5. 2003, je bilo dvosobno sta-
novanje št. 22 v V. nadstropju večstano-
vanjskega objekta z naslovom Ulica Go-
renjskega odreda 16, Kranj, parc. št.
168/1 – stanovanjska stavba 407 m2, vl.
št. 269 k.o. Huje in obsega 59,70 m2, in
sicer: kuhinjo 13,99 m2, sobo 16,17 m2,
sobo 14,19 m2, kopalnico in WC 3,85 m2,
predsobo 7,02 m2, ložo 3,03 m2, klet
1,50 m2, last dolžnika in zastaviteljice Alen-
ke Šorli, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 24. 4. 2003, aneksa št. 1 k tej
pogodbi z dne 28. 4. 2003 in aneksa št. 2
k tej pogodbi z dne 14. 5. 2003, sklenje-
ne z Slavico Stajić iz Kranja kot proda-
jalko, zastavljeno v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slo-
veniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
43.800 EUR, v SIT protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plači-
la, s pripadki.

IZ-95175
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 396/03

z dne 23. 5. 2003, je bilo dvosobno stano-
vanje št. 4 v izmeri 56,80 m2, v prvem nad-
stropju in pripadajoče kleti v izmeri 1,95 m2

večstanovanjske hiše na naslovu Frankovo
naselje 67, Škofja Loka, ki stoji na parc. št.
101/25 – stanovanjska stavba 544 m2, vl.
št. 178 k.o. Stari dvor, in ki obsega: pred-
sobo v izmeri 9,40 m2, sobo v izmeri
14,50 m2, sobo v izmeri 13 m2, kuhinjo v
izmeri 14,50 m2, kopalnico v izmeri 4,03 m2

in balkon v izmeri 1 m2, last dolžnikov in
zastaviteljev Bogataj Gašperja ter Tanje Ha-
ce, vsakega do 1/2, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 8. 2. 2003 ter anek-
sa brez datuma in aneksa k tej pogodbi z
dne 11. 4. 2003, med Petrač Janušem in
Petrač Zdenko iz Škofje Loke, kot prodajal-
cema in Bogataj Gašperjem in Hace Tanjo
iz Škofje Loke, kot kupcema, zastavljeno v
korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Ce-
lovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 40.000 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.

IZ-95176
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 403/03
z dne 23. 5. 2003, je bilo stanovanje št.
41, v izmeri 75,02 m2, ki se nahaja v V.
nadstropju stanovanjskega objekta na Pav-
šičevi ulici 4, Ljubljana, vl. št. 735 k.o. Zgor-
nja Šiška, in ki obsega sobe vel. 12,39 m2,
21,28 m2 in 6,41 m2, jed. kot. vel.
12,26 m2, kuhinjo vel. 4,96 m2, shrambo
vel. 0,97 m2, kopalnico vel. 3,22 m2, pred-
sobo vel. 7,16 m2 ter balkon v reduc. vel.
6,37 m2 in klet v reduc. vel. 1,89 m2, last
zastaviteljev Sabljaković Kajtaza in
Sabljaković Esme, oba Pavšičeva 4, Ljub-
ljana, vsakega do 1/2, zastavljeno v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljublja-
ni, Dunajska 63, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 34.750 EUR, v SIT protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, s pripadki.

IZ-95177
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marine Ružič Trat-
nik, opr. št. 685/03 z dne 21. 5. 2003, je
bilo zastavljeno – trisobno stanovanje št.
9, v izmeri 92,66 m2, ki se nahaja v II.
nadstropju stanovanjskega bloka na naslo-
vu Ljubljana, Grablovičeva 24, stoječem na
parceli št. 70, 59/1, 68, 58/3, vpisane v
vlož. št. 67 k.o. Šentpeter, s pripadajočim
sorazmernim solastniškim deležem na sku-
pnih delih, prostorih in napravah ter zemlji-
šču potrebnem za redno rabo stavbe, ki je
last Ide Žižić, na podlagi prodajne pogod-
be z dne 19. 5. 1993 in aneksa k tej po-
godbi z dne 24. 9. 1997, sklenjenih med
njo kot kupcem in Republiko Slovenijo, Mi-
nistrstvom za obrambo, kot prodajalcem,
vse v korist zastavnega upnika Fantasy
2000, podjetje za finance in posredova-
nje, d.o.o., s sedežem in poslovnim naslo-
vom Ljubljana, Trg Ajdovščina 1, matična
številka 5354013, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 7.200 EUR z obrestmi in
vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki

bi jih posojilodajalec imel z uveljavljanjem
vračila terjatve.

IZ-95178
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marine Ružič Trat-
nik, opr. št. 694/03 z dne 20. 5. 2003, je
bilo zastavljeno trisobno stanovanje št. 32,
v izmeri 75,01 m2, ki se nahaja v IV. nad-
stropju stanovanjske hiše na naslovu Po-
stojna, Pivška 2, stoječi na parc. št. 1044
k.o. Postojna, s pripadajočim sorazmernim
solastniškim deležem na skupnih delih, pro-
storih in napravah ter zemljišču potrebnem
za redno rabo stavbe, ki je last Stanka Sam-
se, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
8. 11. 1991, sklenjene s prodajalko Občino
Postojna, vse v korist zastavnega upnika
Fantasy 2000, podjetje za finance in posre-
dovanje, d.o.o., s sedežem in poslovnim
naslovom Ljubljana, Trg Ajdovščina 1, ma-
tična številka 5354013, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 10.000 EUR z obres-
tmi in vsemi pripadki ter morebitnimi stro-
ški, ki bi jih posojilodajalec imel z uveljavlja-
njem vračila terjatve.

IZ-95179
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 532/03 z dne 23. 5.
2003, je nepremičnina, enosobno stanova-
nje št. 5 v skupni izmeri 40,80 m2, ki se
nahaja v I. nadstropju večstanovanjske stav-
be v Hrastniku, Podkraj 80, ki je do celote
last Irene Trošt, stan. v Hrastniku, Log 3, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 250 z dne 11. 10. 1993, na
podlagi pogodbe o ugotovitvi dejstev in us-
kladitvi pravnega stanja z dejanskim z dne
19. 5. 2003 in na podlagi pogodbe o priz-
nanju lastninske pravice z dne 12. 12.
1996, zastavljena v korist upnika Raiffei-
senbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno
odgovornostjo, Republika Avstrija, za zava-
rovanje denarne terjatve do dolžnice Irene
Trošt, stan. Log 3, Hrastnik, v višini 10.000
EUR s pripadki.

IZ-95180
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 545/03 z dne 27. 5.
2003, je nepremičnina, trisobno stanova-
nje št. 54 v izmeri 68,18 m2, s kletnim pro-
storom (shrambo) v izmeri 2,07 m2, ki se
nahaja v pritličju večstanovanjske hiše v Ma-
riboru, Prušnikova ulica 48, stoječe na parc.
št. 1118/1 in 1118/2, vpisanih v vl. št. 1414,
k.o. Spodnje Radvanje, ki je last Smaja in
Zijade Begović vsakega do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 1598-08/93 z
dne 10. 9. 1993, z dodatkom z dne 16. 4.
2003, ki so ju sklenili prodajalec TAM Mari-
bor, d.d., Maribor in kupca Branko ter Etel-
ka Zajšek in na podlagi prodajne pogodbe,
ki so jo dne 24. 4. 2003 sklenili prodajalca
Branko in Etelka Zajšek ter kupca Smajo in
Zijada Begović, zastavljena v korist upnice
Raiffeisenbank Unterpremstaetten, reg. za-
druga z omejeno odgovornostjo, Republika
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve do
dolžnikov Smaja in Zijade Begović, oba sta-
nujoča v Mariboru, Kosminova ulica 13, v
višini 17.000 EUR s pripadki.
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IZ-95181
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 621/2003 z dne
22. 5. 2003, je trisobno stanovanje v III.
nadstropju desno od stopnišča v izmeri
114,41 m2, od tega kletjo v izmeri 3,93 m2

in kletjo za kurjavo v izmeri 2,33 m2, v Mari-
boru, Maistrova 22, ki stoji na parc. št.
1001, pripisani pri vl. št. 541 k.o. Maribor
Grad, last Frešer Brede, stan. Maribor, Ma-
istrova 22, na temelju prodajne pog. z dne
17. 9. 1999, zastavljeno v korist upnice No-
ve KBM d.d., Maribor, za zavarovanje de-
narne terjatve v znesku 11,500.000 SIT s
pp.

IZ-95182
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 616/2003 z dne
21. 5. 2003, je lokal št. 18 v lameli L 4, ki
meri 105,80 m2 v pritličju stanovanjsko po-
slovnega objekta v Mariboru, Cafova – Raz-
lagova ul., ki stoji na parc. št. 1108/1,
1107/3, 1107/2, 1105, 1104/2, 1102,
1103, 1101/2, 1100/7, 1100/3, 1100/6,
1100/4, 1100/1, 2123/3, 1106/2,
2123/4, 2123/5, 1100/9, 1100/10,
1100/11 in 1100/12, vse k.o. Mari-
bor-Grad, last Reberšek Vinka, stanujoče-
ga Pekre, Lackova c. 145, na temelju pro-
dajne pogodbe št. 3827-353-13.2.2/BN z
dne 29. 12. 1988 in njenih dodatkov št. I z
dne 20. 7. 1989, s prilogo, št. II z dne
20. 7. 1989, s prilogo, št. III z dne 9. 10.
1989, s prilogo in št. IV z dne 20. 12. 1989,
s prilogo, zastavljen v korist upnice Nove
KBM d.d., Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve do najvišjega zneska 7,000.000
SIT.

IZ-95183
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa, notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opravilna številka SV
623/2003 z dne 22. 5. 2003, sta stanova-
nje št. 17/IV v izmeri 41,71 m2, v Mariboru,
Ul. heroja Šlandra 15, ki stoji na parc. št.
1796 k.o. Maribor Grad, last Koren Irene,
stanujoče Maribor, Ulica heroja Šlandra 15,
na temelju prodajne pog. št. 3251/93 z
dne 12. 5. 1993 in stanovanje št. 6/II v
izmeri 80,23 m2, s kletjo v izmeri 2,51 m2, v
Mariboru, Smetanova 27, ki stoji na parc.
št. 1500, pripisani pri vl. št. 1334 k.o. Ko-
roška Vrata, last Šulek Marije Magdalene,
stanujoče Maribor, Smetanova ulica 27, na
temelju prodajne pog. št. 01/2003-ŠK z
dne 19. 5. 2003, zastavljeni v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 46.950
EUR s pp., v tolarski protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan
plačila oziroma izterjave.

IZ-95184
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 634/2003 z dne
26. 5. 2003, je stanovanje št. 4/I v izmeri
54,54 m2, s pripad. kletno shrambo in par-
kirnim mestom št. 26 v izmeri 12,50 m2, v
stanov. posl. objektu Jezdarska-Puškinova

v Mariboru, ki stoji na parc. št. 869, 870 in
871, k.o. Tabor, last Lutarič Jane, stan. Zg.
Hoče 52 E, na temelju kupoprodajne pog.
št. 219-1/B4 z dne 29. 1. 2003, zastavlje-
no v korist upnice Nove KBM d.d., za zava-
rovanje denarne terjatve v znesku
8,600.000 SIT s pp.

IZ-95185
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opravilna številka SV
636/2003 z dne 26. 5. 2003, je stanova-
nje št. E-210 v izmeri 93,65 m2, z atrijem v
izmeri 29,60 m2, kletjo v izmeri 4,55 m2 in
garažo št. K2 GM-26 v izmeri 13 m2, v so-
seski Dravske terase v Mariboru, ki stoji na
parc. št. 1979/1 k.o. Koroška vrata, last
družbe A-TEZA d.o.o., Maribor, Industrijska
13, na podlagi prodajne pogodbe št.
31/2003 z dne 3. 2. 2003, zastavljeno v
korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Aj-
dovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 16,000.000 SIT s pp.

IZ-95186
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora opr. št. SV 483/03 z dne 20. 5.
2003, je bil poslovni prostor št. P – 1, v
pritličju, v skupni izmeri 272,35 m2 v stano-
vanjsko poslovni stavbi v Mariboru, Karde-
ljeva cesta 49, ki stoji na parceli št. 2407
k.o. Tabor, last dolžnika - zastavitelja na pod-
lagi prodajne pogodbe z dne 1. 6. 2000,
sklenjene z Projektni team 2000 Maribor,
Pinus d.d. in pogodbe o uskladitvi zemlj-
škoknjižnega stanja z dejanskim, sklenjene
dne 27. 12. 2001 s SGP Stavbar, Podjetje
visoke gradnje d.o.o. – v stečaju, zastavljen
v korist upnice Probanke d.d., s sedežem
na naslovu 2000 Maribor, Gosposka ulica
23, za zavarovanje denarne terjatve v višini
449.000 EUR s pripadki.

IZ-95187
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 661/03 z dne 19. 5.
2003, so bili proizvodno – skladiščno –
prodajni, in pisarniški prostori (lamele (6 in
7) s pripadajočim dvoriščem, prostori se
nahajajo v hali A, stavba stoječa na parc. št.
801/8, 801/10, 801/11, 801/12, 801/13,
801/19, 801/20, 801/21 in 801/22, vpi-
sane v vl. št. 195, k.o. Ankaran, last dolžni-
ce in zastaviteljice družbe z omejeno odgo-
vornostjo Edes d.o.o. Koper, lastnine pri-
dobljene na podlagi pogodbe za nakup po-
slovnih prostorov z dne 7. 2. 2003,
zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do
dolžnice in zastaviteljice družbe z omejeno
odgovornostjo Edes d.o.o. Koper, ter soli-
darne porokinje in plačnice družbe z ome-
jeno odgovornostjo MBS Metal d.o.o., v
znesku 17,000.000 SIT, z obrestno mero
TOM+5,28% letno s pripadki, z zapadlostjo
15. 5. 2007, v korist delniške družbe Slo-
venska zadružna kmetijska banka d.d.,
Ljubljana, matična št. 5349907, s sede-
žem v Ljubljani, Kolodvorska ulica 9.

IZ-95223
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Nataše Erjavec, Trža-

ška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV 407/03
z dne 27. 5. 2003, je bilo trisobno stanova-
nje št. 26 v skupni izmeri 100,32 m2, ki leži
v II. nadstropju objekta, na parc. št. 889/1,
vl. št. 703, k.o. Luže in parc. št. 448/6, vl.
št. 1990, k.o. Šenčur, Okrajnega sodišča v
Kranju, last Kokol Tadeje in Markun Aleša,
vsakega do 1/2, zastavljeno v korist upnice
Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružni-
ca v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunaj-
ska 63, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 33.200 EUR v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila s pripadki.

IZ-95224
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 427/03
z dne 27. 5. 2003, je bila delavnica (lokal)
št. 10 v nadstropju objekta v velikosti
47,64 m2, v objektu Malega gospodarstva
z gradbeno oznako M-10, na naslovu Zalo-
ška cesta 161, Ljubljana, na parc. št.
371/8, 371/11 in 1539 k.o. Slape, zemlji-
ške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani,
last zastavitelja Biro R d.o.o., Ljubljana, na
podlagi kupne pogodbe št. 114/96-DJ
M10, sklenjene dne 11. 6. 1996, z Gradis,
Gradbeno podjetje Ljubljana p.o., zastavlje-
no v korist upnice Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem
v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 260.000 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.

IZ-95225
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec, Tr-
žaška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV
406/03 z dne 27. 5. 2003, je bilo stanova-
nje št. 3, ki leži v pritličju večstanovanjske-
ga objekta na naslovu Gorenjskega odreda
4, Kranj, na parc. št. 148/2, vl. št. 102,
k.o. Huje, Okrajnega sodišča v Kranju, v
celoti last Radinović Nedeljka, zastavljeno v
korist upnice, Karntner Sparkasse AG, Ce-
lovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 30.000 EUR v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila s pripadki.

IZ-95226
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
624/03-1 z dne 26. 5. 2003, je bilo stano-
vanje številka 26 v II. nadstropju stanovanj-
ske hiše v Mariboru, Borštnikova ulica 5,
zgrajene na parceli številka 1147/11 kata-
strska občina Spodnje Radvanje; stanova-
nje pa obsega 64,02 m2, od tega kuhinjo v
izmeri 11,10 m2, sobo v izmeri 17,81 m2,
sobo v izmeri 17,49 m2, hodnik v izmeri
5,34 m2, kopalnico v izmeri 5,69 m2, bal-
kon oziroma teraso v izmeri 4,79 m2 in dru-
ge prostore v izmeri 1,80 m2; last zastavite-
lja Branka Potočnika do celote, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 15. 3. 1999, skle-
njene med njim kot kupcem ter med Dani-
lom Zavecom in Dragico Razboršek kot pro-
dajalcema; zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zava-
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rovanje denarne terjatve prej navedenega
upnika do dolžnika Insa d.o.o. v višini
9,000.000 SIT s pripadki.

IZ-95227

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve z dne 28. 5. 2003, opr.
št. SV 269/03 notarke Nade Svetina z Je-
senic, sta bili stanovanji št. 44, ki se naha-
ja v sedmem nadstropju stanovanjske hiše
na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 8, na
parc. št. 531/1, vpisana pri vl. št. 1614
k.o. Jesenice, v izmeri 50,28 m2, last za-
stavitelja Jurija Korbarja, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
15 z dne 18. 10. 1993, in št. 65, ki se
nahaja v desetem nadstropju stanovanjske
hiše na Jesenicah, Cesta maršala Tita 41,
na parc. št. 456/1, vpisana pri vl. št. 961
k.o. Jesenice, v izmeri 68,66 m2, last za-
staviteljev Monike Svetina in Erika Korbar-
ja, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 19. 5. 2003, zastavljeno v korist upni-
ce Posojilnice - Bank Zila, registrirana za-
druga z omejenim jamstvom, Kaiser-Josef
Pl. 6, Villach/Beljak, Avstrija, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 45.000 EUR s
pripadki.

IZ-95228

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 962/03 z dne 26. 5.
2003, je bilo stanovanje št. 5 v skupni
izmeri 35,06 m2, ki se nahaja v pritličju
stanovanjske hiše v Zagorju ob Savi, Okro-
garjeva kolonija 19, stoječe na parc. št.
1053, vl.št. 693 k.o. Zagorje-mesto, so-
last, vsakega do 1/2, zastaviteljev Kljajić
Mande in Kljajić Blažana, oba Kamnikarje-
va ulica 36, Lavrica, zastavljeno v korist
upnika Cerk Mihaela, Šentjakob 15, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 9.720 EUR s pripadki.

IZ-95229

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 976/03 z dne 28. 5.
2003, je bilo stanovanje z oznako D.P.10 z
atrijem v skupni izmeri 202,08 m2, ki se
nahaja pritličju stanovanjskega objekta D v
območju urejanja Nova Grbina, ležečega
na parc. št. 1250/1, 1250/2, 1251,
1252/1, 1252/2, 1252/6, 1253/2, del
1254/6, 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, ki je last zastavitelja, na
podlagi prodajne pogodbe št.
142/2001-6, sklenjene dne 21. 9. 2001,
s prodajalcem GPG d.d., zastavljeno v ko-
rist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 64.394,43 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan sklenitve
pogodbe o dolgoročnem tolarskem kredi-
tu z valutno klavzulo št. 11055/66 z dne
15. 5. 2003, kar znaša 15,000.000 SIT, s
pripadki.

IZ-95230

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa opr. št. SV 505/03 notar-
ke Dušice Kalinger iz Maribora z dne
26. 5. 2003, stanovanje št. 1 v pritličju
stanovanjske stavbe na Šentiljski ul. 003,
Maribor, v izmeri 52,89 m2, v lasti Belec
Štefke in stanovanje št. 2 v pritličju stano-
vanjske stavbe na Šentiljski ulici 003, Ma-
ribor, v izmeri 91,53 m2, s pomožnimi pro-
stori v kleti v izmeri 29,76 m2, v lasti Po-
točnik Albina in Potočnik Gabrijele, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
med prodajalcem Karoserist d.o.o. Mari-
bor – v stečaju in kupci Potočnik Albinom,
Potočnik Gabrijelo in Belec Štefko z dne
30. 11. 2000, ter pogodbe o razdružitvi
solastne nepremičnine med Potočnik Albi-
nom in Gabrijelo, ter Belec Štefko z dne
22. 3. 2002, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisen Krekove banke d.d., za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 29.209,70
EUR s pp v tolarski protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije za EUR na
dan sklenitve navedene kreditne pogod-
be, kar znaša 6,790.000 SIT s pripadki.

IZ-95231

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa opr. št. SV 515/03 notar-
ke Dušice Kalinger iz Maribora z dne 27. 5.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 30 v
IV. nadstropju stanovanjske hiše v Rušah,
Ul. Ruške čete 5, v izmeri 67,81 m2, stoje-
če na parceli št. 608, pripisano v vl. št.
1019 k.o. Ruše, v lasti Selinšek Uroša do
celote, na osnovi prodajne pogodbe z dne
17. 4. 2003, sklenjene med Kelc Jasmino
in Selinšek Urošem, zastavljena v korist
upnice Raiffeisen Krekove banke d.d. za
zavarovanje denarne terjatve v višini
19.329,08 EUR s pp v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
za EUR na dan sklenitve navedene kredit-
ne pogodbe, kar znaša 4,500.000 SIT.

IZ-95232

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 518/03 z dne 27. 5.
2003, je bila nepremičnina, stanovanje v
večstanovanjski hiši v Mariboru, Ulica XIV.
divizije 011, številka 30 v pritličju, vložna
št. 2058, k.o. Pobrežje, stoječe na parc.
št. 1048/11, vse v lasti Kralj Miroslava, na
podlagi notarskega zapisa izročilne pogod-
be za primer smrti, sklenjene med Horvat
Genofefo in Kralj Miroslavom z dne 28. 8.
1997, in izpiska iz matične knjige umrlih
št. 587 z dne 13. 6. 2002, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisen Krekove banke
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 15.509,02 EUR s pp v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije za EUR na dan sklenitve navedene
kreditne pogodbe, kar znaša 3,600.000
SIT s pripadki.

IZ-95233
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 696/03 z dne 23. 5.

2003, so bili lokal št. G3 kot del objekta
Oskrbni center Ankaran, površine
67,40 m2, površina je računana po zidar-
skih merah, objekt je izgrajen na parc. št.
1361/1, Oltra, Ankaran, opremljenost lo-
kala je razvidna iz PGP projektov in lokala
št. G4 in G5, kot del objekta Oskrbni cen-
ter Ankaran, skupne površine 134,80 m2,
površina je računana po zidarskih merah,
objekt je izgrajen na parc. št. 1361/1, Ol-
tra, Ankaran, opremljenost lokala je razvi-
dna iz PGP projektov, last dolžnika in za-
stavitelja Ražman Jadrana, lastnine pridob-
ljene na podlagi pogodbe o izročitvi lokala
v oskrbnem centru Ankaran št.
OCA-023-91 z dne 26. 11. 1991, in po-
godbe o izročitvi lokala v oskrbnem centru
Ankaran št. OCA-04-91 z dne 20. 12.
1991, zastavljeno v zavarovanje terjatve
upnice do dolžnika in zastavitelja Ražman
Jadrana v znesku 25,168.000 SIT in
38.100 EUR s pripadki, z zapadlostjo
15. 10. 2003, v korist upnika Zevnik Jože-
ta, rojenega 23. 2. 1939, stanujočega v
Domžalah, Vir, Stritarjeva ulica 23, EMŠO
2302939500204.

IZ-95235
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 723/03 z dne 28. 5.
2003, je bilo dvosobno stanovanje (2Sc’)
št. 21/III. nadstropje po soinvestitorski po-
godbi št. Ž-A/9-2 z dne 11. 8. 1986 oziro-
ma št. 21, v V. etaži 3. nadstropje objekta
št. 9, območja “A” po dodatku k soinvesti-
torski pogodbi številka Ž-A/9-2 dod. 1 z
dne 27. 2. 1987, izmere 61,80 m2, kar
predstavlja 4,64% po soinvestitorski po-
godbi št. Ž-A/9-2 z dne 11. 8. 1986, ozi-
roma 4,06% po kupoprodajni pogodbi z
dne 25. 11. 1994, sklenjene med Bečejac
Udovič Veroniko kot prodajalko in Veigel
Gabrijelo kot kupko, vse stanovanjske po-
vršine v objektu, stanovanju pripada kletni
boks št. 21 v kletni etaži; stanovanje se
nahaja v objektu gradnje Žusterna III., oz-
načenem z A/9 – Koper, Bernetičeva 18,
ki stoji na zemljišču s parc. št. 253/1 in
253/7, k.o. Semedela, po dopisu Mestne
občine Koper z dne 26. 5. 2003, stavba
stoji na parc. št. 252/5 v naravi, stano-
vanjska stavba v površini 710 m2 in zeleni-
ca v površini 1.596 m2, k.o. Semedela,
last Veigel Gabrijele – Gabriele, lastnine,
pridobljene na podlagi soinvestitorske po-
godbe št. Ž-A/9-2 z dne 11. 8. 1986, do-
datka k soinvestitorski pogodbi št. Ž-A/9-2
dod. 1 z dne 27. 2. 1987, izjave o porav-
nanih obveznostih št. K3601-38/2003 z
dne 22. 4. 2003, kupoprodajne pogodbe
z dne 25. 11. 1994, sklenjene med Beče-
jac Udovič Veroniko kot prodajalko in Vei-
gel Gabrijelo kot kupko, potrdila brez da-
tuma, potrdila o plačilu z dne 24. 11. 1994
in izjave Mestne občine Koper z dne 26. 5.
2003, zastavljeno v zavarovanje terjatve
upnice do dolžnice in zastavitejice Veigel
Gabrijele – Gabriele v znesku 43.100 EUR
s pripadki, z zapadlostjo zadnje anuitete
31. 5. 2023, v korist delniške družbe Bank
Austria Creditanstalt d.d., matična št.
5446546, s sedežem v Ljubljani, Šmartin-
ska ulica št. 140.
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IZ-95236

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 557/03 z dne 28. 5.
2003, je nepremičnina, dvoinpolsobno
stanovanje št. B/P-3 v skupni izmeri 78,13
m2, s pripadajočo kletno shrambo št.
B/P-3 v izmeri 4 m2, parkirnim prostorom
št. 12 v izmeri 11,88 m2 in pripadajočim
pomožnim prostorom – atrijem v izmeri
29 m2, v pritličju večstanovanjskega objek-
ta »B«, Heroja Vojka 4/a, Maribor, s ko-
mercialnim imenom Vila bloki »Nasipna«,
stoječe na parc. št. 1402/14, k.o. Pobre-
žje, ki je last Tjaše Živko, stan.
Strossmayerjeva ulica 36, Maribor in Do-
minika Papsta, stan. Erjavčeva pot 3, Ptuj,
vsakega do 1, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 7/2003 z dne 17. 4. 2003,
zastavljena v korist upnice Karntner Spar-
kasse AG, Celovec, Republika Avstrija, Po-
družnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve do dol-
žnikov Tjaše Živko, stan. Strossmayerjeva
ulica 36, Maribor in Dominika Papsta, stan.
Erjavčeva pot 3, Ptuj, v višini 63.400 EUR
s pripadki.

IZ-95237

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slo-
venj Gradca, opr. št. 397/03 z dne 26. 5.
2003, je bil lokal št. L 5, v izmeri
55,47 m2, ki se nahaja v etaži – 7. objekta
TPC Dravograd, stoječega na zemljiščih
parc. št. 1339, 1107, 1106, 1335, 1337
in 1337, k.o. Dravograd, ki je last zastavi-
teljice, na podlagi prodajne pogodbe št.
115/94-2/4 z dne 19. 5. 1994, sklenjene
s prodajalcem Gradbenim podjetjem Gro-
suplje d.o.o., zastavljen za zavarovanje ter-
jatve v višini 3,000.000 SIT s p.p. ter v
višini 11,000.000 SIT s p.p. in terjatev iz
bodočih kreditnih in drugih pogodb do naj-
višjega zneska 20,000.000 SIT, s končnim
rokom vračila dne 31. 12. 2013 in s p.p., v
korist zastavne upnice Nove Kreditne ban-
ke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Mari-
bor, vse do dokončnega poplačila terjatve.

IZ-95238

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slo-
venj Gradca, opr. št. 418/03 z dne 28. 5.
2003, je bilo stanovanje št. 9, v skupni
izmeri 41,91 m2, v II. nadstropju večstano-
vanjske hiše na naslovu Betnavska cesta
110, Maribor, stoječe na parc. št. 2490,
pri k.o. Tabor, ki je v lasti dolžnice, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 27. 2. 1998 s prodajalcem Zoranom
Markovićem, zastavljeno za zavarovanje
terjatve v višini 17.500 EUR v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan plačila, kar znaša na dan
sklenitve tega sporazuma 4,080.133,75
SIT, s končnim rokom plačila dne 20. 2.
2013 in s p.p., v korist zastavne upnice
Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana za-
druga z omejenim jamstvom, 9141 Ebern-
dorf.

IZ-95239
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška
iz Ljubljane, opr. št. SV-358/03 z dne
30. 4. 2003, je dvosobno stanovanje v
izmeri 72,22 m2, s kletjo v izmeri 1,68 m2,
ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjske-
ga bloka na naslovu Ulica Matije Tomca 2
v Domžalah, stoječem na parc. št. 3902,
3906 in 3913/2, k.o. Domžale, last zasta-
viteljice Frančiške Arnolj, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe št. 1, sklenjeno s pro-
dajalcem Univerzale p.o., Kidričeva 4,
Domžale, dne 19. 12. 1991, zastavljeno v
korist upnika A Agaton d.o.o., Škrabčev
trg 32, Ribnica, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 15.804 EUR s pripadki na-
pram dolžniku Florjanu Arnolju.

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 21/2002-77 S-94711

To sodišče je s sklepom opr. št.
St 21/2002-73 z dne 21. 3. 2003 potrdi-
lo prisilno poravnavo med dolžnikom Ho-
tel Kompas Bohinj, d.d., Ribčev laz 45,
Bohinjsko jezero, matična številka:
5004624, šifra dejavnosti: 55.100 in nje-
govimi upniki, sprejeto na naroku za prisil-
no poravnavo dne 21. 3. 2003.

Terjatve upnikov so razdeljene v nasled-
nje razrede:

– razred A zajema terjatev izločitvenega
upnika Creditanstalt - SKB leasing d.o.o.
Ljubljana, katerega položaj se po potrditvi
prisilne poravnave ne spremeni,

– razred B zajema terjatev upnice Re-
publike Slovenije iz naslova zamudnih
obresti, ki so se natekle od neplačanih
davkov in prispevkov do dneva začetka po-
stopka prisilne poravnave, za katero dol-
žnik predlaga odpust celotne obveznosti,

– razred C zajema terjatve upnikov, ki
bodo svoje terjatve, pod odložnim pogo-
jem, da bo prisilna poravnava pravnomoč-
no potrjena, v celoti zamenjali za novo iz-
dane delnice dolžnika,

– razred D zajema terjatve ostalih upni-
kov, ki bodo poplačane v denarju v višini
20% ugotovljene terjatve v roku enega leta
od pravnomočnosti sklepa o potrditvi pri-
silne poravnave. Obrestna mera v tem ob-
dobju je fiksna in znaša 6% letno,

– razred E zajema nedenarno terjatev
upnika Kompas Gastro d.o.o. Ljubljana iz
obojestransko odplačane pogodbe, na ka-
tero potrditev prisilne poravnave nima prav-
nega učinka,

– razred F zajema terjatve iz naslova
davkov in prispevkov na plače, ki se bodo
zamenjale za novo izdane delnice dolžni-
ka. Te terjatve bodo pod odložnim pogo-

jem, da bo prisilna poravnava pravnomoč-
no potrjena, poplačane v celoti.

Družba Kompas Gastro d.o.o., Trubar-
jeva 23, Ljubljana, je dala poroštveno izja-
vo z dne 19. 12. 2002 pod odložnim po-
gojem, da bo prisilna poravnava potrjena,
s katero solidarno odgovarja vsem dolžni-
kovim upnikom za izpolnitev obveznosti iz
prisilne poravnave.

Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev, je sestavni del
sklepa o potrditvi prisilne poravnave.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso ude-
ležili postopka ter proti upnikom, ki so se
udeležili postopka, pa so bile njihove terja-
tve prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 16. 4. 2003.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 5. 2003

St 8/2003 S-94712

To sodišče je s sklepom št. St 8/2003
z dne 19. 5. 2003 na podlagi prvega od-
stavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Beti konfekcija Dobova, proizvodnja in
trgovina d.o.o., Ul. Jožeta Šavriča 2, Do-
bova, matična številka 1459236.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega regis-
tra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 19. 5. 2003

St 47/2003 S-94713

To sodišče je s sklepom St 47/2003
dne 19. 5. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom LU VEL, Podjetje za uvoz
in izvoz, trgovino, zastopanje, posredo-
vanje in kooperacije d.o.o., Brilejeva ul.
13, Ljubljana, matična številka 5487897,
šifra dejavnosti 070250.

Za stečajno upraviteljico se imenuje
Mojca Breznik, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni de-
ski 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 9. 9. 2003 ob 11. uri, na Slovenski
41 (bivša Gospodarska zbornica Sloveni-
je) v sejni sobi 9. nadstropja.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 5. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2003

St 186/2002 S-94714

To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 186/2002 dne 9. 5. 2003 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Vesta d.o.o. -
v stečaju, Ustje 6, Šmartno pri Litiji.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa
izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2003

St 206/2002 S-94715

Stečajni postopek nad stečajnim dol-
žnikom Macho, Andrej Štupar, Storitve
z lahko in težko gradbeno mehanizaci-
jo s.p., Povharska 10, Radizel - Oreho-
va vas se v skladu z 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti
za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 5. 2003

St 170/2002 S-94716

To sodišče je s sklepom opr. št.
St 170/2002 z dne 16. 5. 2003 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Oljka Tr-
govsko podjetje d.o.o. - v stečaju, Mari-
bor, Ruska ul. 9, ker premoženje, ki je
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka in je tudi neznatne
vrednosti.

Za dne 17. 6. 2003 razpisani narok za
preizkus terjatev se prekliče.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 5. 2003

St 37/2003 S-94717

To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 37/2003 z dne 15. 5. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Rojs Denisom
s.p., Koroška c. 53, Maribor - z označ-
bo obrata Trgovinske storitve in trgovi-
na na debelo, Rojs Denis s.p., Šentilj-
ska c. 42, Maribor, ker je premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, neznatne vre-
dnosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.

Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih
pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 5. 2003

St 16/2003-5 S-94718

Z dnem 16. 5. 2003 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Galeb - podjetje

za varovanje poslovnih prostorov Lipa
d.o.o., Lipa 140/a.

Stečajni postopek nad dolžnikom Ga-
leb - podjetje za varovanje poslovnih pro-
storov Lipa d.o.o., Lipa 140/a, se ne izve-
de in se z istim dnem zaključi.

Začetek in zaključek stečajnega postop-
ku se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Zoper sklep o začetku in zaključku ste-
čajnega postopka se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 5. 2003

St 13/2003-10 S-94719

Z dnem 16. 5. 2003 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Agon, Podjetje
za grafiko, trgovino in svetovanje Gor-
nja Radgona d.o.o., Trstenjakova 8,
Gornja Radgona.

Stečajni postopek nad dolžnikom Agon,
Podjetje za grafiko, trgovino in svetovanje
Gornja Radgona d.o.o., Trstenjakova 8,
Gornja Radgona, se ne izvede in se z istim
dnem zaključi.

Začetek in zaključek stečajnega postop-
ka se objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije.

Zoper sklep o začetku in zaključku ste-
čajnega postopka se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 5. 2003

St 18/99-124 S-94720

V stečajni zadevi zoper stečajnega dol-
žnika Karel Gaber s.p., trgovina z rezer-
vnimi deli Avto Dixi Serdica, Serdica
17/a - v stečaju bo narok za obravnava-
nje osnutka za glavno razdelitev dne 1. 9.
2003 ob 12. uri, pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 12. Upniki se vabijo na narok.
Upniki si lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 413 v ponedeljek, sredo in petek v
času od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi od
14. do 16.30.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 5. 2003

St 25/2002-47 S-94721

1. Potrdi se prisilna poravnava dolžnika
Agranta gobarstvo d.o.o., Lendavska 9,
Murska Sobota.

2. Terjatve upnikov so razvrščene v raz-
rede B, D, E, F in G:

– v razred B so razvrščene terjatve upni-
kov iz naslova obveznosti do dobaviteljev,
ki se konvertirajo v lastniške deleže,

– v razred D so razvrščene terjatve upni-
kov iz naslova obveznosti iz financiranja.
Te bodo poplačane v višini 20% v roku
enega leta od pravnomočnosti potrjene pri-
silne poravnave,

– v razred E so razvrščene terjatve upni-
kov iz naslova obveznosti do zaposlenih.
Te bodo poplačane v višini 100% v roku

enega leta od pravnomočnosti potrjene pri-
silne poravnave,

– v razred F so razvrščene terjatve upni-
kov iz naslova obveznosti do drugih doba-
viteljev. Te bodo poplačane v višini 20% v
roku enega leta od pravnomočnosti potrje-
ne prisilne poravnave,

– v razred G so razvrščene terjatve
upnikov iz naslova obveznosti do države.
Te bodo poplačane v višini 20% v roku
enega leta od pravnomočnosti potrjene pri-
silne poravnave.

Seznam upnikov iz posameznega raz-
reda z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih
zneskov in rokov za njihovo poplačilo je
priložen k temu sklepu in je sestavni del
sklepa.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 5. 2003

St 11/2002 S-94722

V stečajnem postopku nad dolžnikom
Emona Merkur Ptuj družba za trgovino,
proizvodnjo, gostinstvo, inženiring in
storitve d.d., Murkova ulica 2, Ptuj - v
stečaju, bo drugi narok za preizkus upni-
ških terjatev dne 18. 6. 2003, ob 11. uri, v
sobi 26/II.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 20. 5. 2003

St 13/2003 S-94723

I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 13/2003 z dne 16. 5. 2003 pričelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Lesna lesnoindustrijsko podjetje Slo-
venj Gradec d.d., Pod gradom 2, Slo-
venj Gradec, matična št. 5038995, šifra
dejavnosti 74.140.

II. V upniški odbor so bili imenovani na-
slednji člani:

1. Slovenska razvojna družba d.d., Du-
najska 160, Ljubljana - v likvidaciji,

2. Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti, Kotnikova 5, Ljubljana,

3. Interles Tueren-Fenster-Mobel
GmbH, Rollnerstrasse 110, Nuernberg,
Nemčija,

4. Lesna predelava Podvelka d.o.o. - v
stečaju, Janževski vrh 92, Podvelka,

5. Darja Pušnik, Brezno 2, Podvelka,
kot delavski zaupnik.

III. Za upravitelja prisilne poravnave je
določen mag. Radovan Triplat, Kotlje 94,
pošta Kotlje.

IV. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve,
ki so nastale do 16. 5. 2003, poravnalne-
mu senatu z obrazloženo vlogo v dveh iz-
vodih in priloženimi dokazili, in sicer v 30
dneh po objavi tega oklica, ki jo morajo
kolkovati z 2% sodno takso od višine pri-
javljene terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT
(100 točk) in največ 38.000 SIT (2.000
točk). Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino ter dokaze o obstoju terjatve.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, pri-
javijo terjatve v tuji valuti in navedejo njiho-
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vo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravna-
ve (16. 5. 2003).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obre-
sti (pogodbene in zamudne), obračunane
do dneva začetka postopka prisilne porav-
nave.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestu-
jejo, prijavijo terjatve v diskontirani višini
na dan začetka postopka.

Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku po-
stopka prisilne poravnave na podlagi prav-
nih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval s
proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali
te terjatve zamenjati za delnice oziroma de-
leže, pod pogojem, da bo prisilna porav-
nava potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v
roku 5 dni po sklenitvi pogodbe o konver-
ziji terjatve v delnice oziroma deleže, ven-
dar najkasneje do začetka naroka za prisil-
no poravnavo.

V. Upnike opozarjamo, da lahko vložijo
pisni ugovor zoper prijavljene terjatve dru-
gih upnikov, in sicer v roku 30 dni po izte-
ku roka za prijavo terjatev.

VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 16. 5.
2003.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 5. 2003

St 42/2001 S-94724

1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Mori Rado s.p., Apolloplast, izdelova-
nje kovinskih in plastičnih predmetov -
v stečaju, Gorče 15, Libeliče, se zaključi
v skladu z določili 169. člena ZPPSL.

2. Po pravnomočnosti sklepa se stečaj-
ni dolžnik Mori Rado s.p., Apolloplast, iz-
delovanje kovinskih in plastičnih predme-
tov - v stečaju, izbriše iz vpisnika samostoj-
nih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 5. 2003

St 58/2003 S-94728

To sodišče je s sklepom St 58/2003
dne 20. 5. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Minex d.o.o., Veronike
Deseniške 12, Kočevje, matična številka
5440947, šifra dejavnosti 07.025.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ka-
tarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni de-
ski tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o

obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kol-
kovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terajtev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št. 01100-1000339014 (sklic na št. 11
42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 24. 9. 2003 ob 12. uri, soba
307/A tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 5. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2003

St 74/2003 S-94729

To sodišče je s sklepom St 74/2003
dne 20. 5. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Evex podjetje za inženi-
ring, marketing, proizvodnjo in trgovi-
no d.o.o., Verd 42, Vrhnika, matična šte-
vilka 5364647, šifra dejavnosti 51.410.

Za stečajno upraviteljico se imenuje
Marja Oblak iz Vrhnike.

Začetek stečaja se objavi na sodni de-
ski tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kol-
kovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št. 01100-1000339014 (sklic na št. 11
42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 3. 9. 2003 ob 10. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 5. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2003

St 194/2002 S-94730

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Universal trade d.o.o.,
Ljubljana, za dne 2. 7. 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 20. 5. 2003

St 82/99 S-94731

To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 82/99 dne 20. 5. 2003 stečajni posto-

pek zoper dolžnika Plutal d.d., Ljubljana,
Cesta v Gorice 8, Ljubljana, ustavilo in
nadaljevalo stečajni postopek zoper ste-
čajno maso.

S sklepom istega dne pa je stečajni po-
stopek nad stečajno maso Plutal d.d., Ljub-
ljna - v stečaju zaključilo.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2003

St 48/99-217 S-94732

To sodišče je s sklepom opr. št. St
48/99 dne 20. 5. 2003 zaključilo stečajni
postopek nad stečajno maso podjetja Ti-
ma holding Podjetje za financiranje,
strateški razvoj, upravljanje in konzal-
ting d.d. - v stečaju, Maribor, Svetoza-
revska 10, ker so končana vsa opravila iz
stečajnega postopka.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 5. 2003

St 190/2002 S-94733

Stečajni postopek nad stečajnim dol-
žnikom Formula ena, Agencija z nepre-
mičninami in posredovanje, Marijan Se-
kolonik s.p., Frankolovska 7, Maribor,
se v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 5. 2003

St 57/2002 S-94734

To sodišče je s sklepom opr. št.
St 57/2002 z dne 20. 5. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Aleksanrom Mun-
do s firmo Munda Aleksander - drobna
hišna opravila in popravila s.p., Maribor,
Rožnodolska 54, 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 tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 5. 2003

St 13/2003 S-94819

To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 13/2003 sklep
z dne 23. 5. 2003:

Poravnalni senat na osnovi načrta finan-
čne reorganizacije in vseh priloženih do-
kumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovlje-
nih terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL, v
skladu z določili 52. člena ZPPSL razpisu-
je narok za prisilno poravnavo med dolžni-
kom: Ljubečna Celje, Industrija kera-
mičnih izdelkov Ljubečna d.d., Kocbe-
kova 30, Ljubečna, ki bo dne 18. junija
2003 ob 9.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega
sodišča.
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Upniki si lahko predlog finančne reor-
ganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodi-
šču v sobi št. 123/a, v času uradnih ur.

Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi gla-
sovali pisno (54/II člen ZPPSL), naj gla-
sovnico z originalnim podpisom in žigom
pošljejo poravnalnemu senatu; upniki -
pravne osebe naj glasovnici priložijo doka-
zilo, da jo je podpisal zakoniti zastopnik
oziroma oseba, pooblaščena za zastopa-
nje upnika. Pri glasovanju se bodo štele
samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni
senat prejel do zaključka naroka.

Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 5. 2003

St 26/2003-12 S-94820

To sodišče je s sklepom opr. št.
St 26/2003 z dne 21. 5. 2003 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
ETP, elektrotehniško podjetje za engine-
ering, trgovino, proizvodnjo Kranj d.d.,
Mirka Vadnova 11, Kranj, matična številka:
5071909, šifra dejavnosti: 45.310.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena mag. Majda Šantl, Peričeva 35,
Ljubljana.

Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodi-
šča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnjega
odstavka.

Člani upniškega odbora so:
– Nova Ljubljanska banka d.d., Trg re-

publike 2, Ljubljana,
– Iskra sistemi d.d., Ljubljana, Stegne

21,
– Intra Lighting d.o.o., Miren 137/b,

Miren,
– BME d.o.o., Novo mesto, Novi trg 9,
– Franc Ribnikar, Tupaliče 31, Preddvor

- predstavnik delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne po-

ravnave je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 21. 5. 2003.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 5. 2003

St 2/2003 S-94823

To sodišče je s sklepom opr. št.
St 2/2003 z dne 16. 5. 2003 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Gorin-
šek Mitja s.p. - v stečaju, Drobna papir-
na galanterija, Kosova 12, Ljubljana.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2003

St 42/2003 S-94824

To sodišče je s sklepom St 42/2003
dne 21. 5. 2003 začelo stečajni postopek

nad dolžnikom Markovič Dušan s.p., Tr-
govina Cekinček, Celovška 144, Ljub-
ljana, davčna številka: 79321771.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ol-
ga Tanko, odvetnica iz Ribnice.

Začetek stečaja se objavi na sodni de-
ski tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kol-
kovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št. 01100-1000339014 (sklic na št. 11
42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 8. 9. 2003 ob 10. uri, soba 368
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 21.
5. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2003

St 211/2002 S-94825

To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 211/2002 dne 21. 5. 2003 zaradi umi-
ka predloga za začetek postopka prisilne
poravnave nad dolžnikom Mebles IMS
d.o.o., Dunajska cesta 191, Ljubljana
postopek ustavilo.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2003

St 80/2003 S-94876

To sodišče je s sklepom z dne 22. 5.
2003 pod opr. št. St 80/2003 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Biro 71, d.o.o., Mestni trg 19, Ljublja-
na, matična številka 5067553, šifra dejav-
nosti 74.203.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodi-
šča se poziva, naj poravnalnemu senatu z
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v 30 dneh po objavi tega oklica, prijavijo
svoje terjatve. Upniki morajo vlogo kolko-
vati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št. 01100-1000339014 (sklic na št. 11
42188-7110006).

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, pri-
javijo terjatve v tuji valuti in navedejo njiho-

vo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravna-
ve (22. 5. 2003).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obre-
sti (pogodbene in zamudne), obračunane
do dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestu-
jejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike opozarjamo, da lahko z obraz-
loženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terja-
tve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen odvetnik Tomaž Čad iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Biromont Inženiring d.o.o., Polanško-
va 3, Ljubljana,

– Poštna banka Slovenije d.d., Ul. Vita
Kraigherja 5, Maribor,

– Banka Domžale d.d., Ljubljanska 62,
Domžale,

– Hranilno kreditna služba Domžale
p.o., Ljubljanska 72, Domžale,

– MPM Engineering d.o.o., Vilharjeva
29, Ljubljana,

– Omnia Arhing, d.o.o., Pot do šole 2a,
Ljubljana,

– predstavnica delavcev Nevenka Me-
sesnel, Jakčeva ul. 5, Ljubljana.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 22. 5. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2003

St 3/2003 S-95047

To sodišče vabi v postopku prisilne po-
ravnave začetem nad dolžnikom Nova
oprema Tovarna oblazinjenega pohiš-
tva d.d., Pod gradom 4, Slovenj Gra-
dec, ki je bil začet s sklepom opr. št.
St 3/2003 z dne 14. 2. 2003, upnike na
narok za sklenitev prisilne poravnave, ki
bo dne 24. 6. 2003 ob 8.30, v sobi št. 38
tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije pogledajo pri naslovnem so-
dišču v sobi št. 9, in sicer ob uradnih urah,
ki so v ponedeljek, sredo in petek od 9.
do 12. ure ter v sredo od 14. do 16.30.

Upniki lahko o predlagani prisilni porav-
navi glasujejo tudi pisno po pošti (54/II
člen ZPPSL). V tem primeru naj glasovnico
z originalnim podpisom in žigom pošljejo
poravnalnemu senatu. Če je upnik pravna
oseba, mora h glasovnici priložiti dokazilo,
da jo je podpisal zakoniti zastopnik pravne
osebe oziroma oseba, pooblaščena za za-
stopanje upnika. Pri glasovanju se bodo
upoštevale samo pravilne glasovnice in sa-
mo tiste, ki jih bo poravnalni senat prejel
do konca glasovanja.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 22. 5. 2003
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St 70/2003 S-95054

To sodišče je s sklepom St 70/2003
dne 22. 5. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom ITAS Pirče d.o.o., Pirče
19, Vas pri Kočevju, matična številka
5346746, šifra dejavnosti 29.400.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ka-
tarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni de-
ski tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kol-
kovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št. 01100-1000339014 (sklic na št. 11
42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 11. 9. 2003 ob 10.15, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 5. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2003

St 49/2003 S-95055

Stečajni postopek nad stečajnim dol-
žnikom Žehelj Miran, Sport style s.p.,
trgovina in posredništvo, Mariborska c.
16, Selnica ob Dravi, se v skladu z 99/I
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 5. 2003

St 26/2003-16 S-95056

1. Stečajni postopek nad stečajnim dol-
žnikom Grubelnik Branko s.p., Bezen-
ska pot 16, Ruše, se v skladu z 99/I
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka.

2. Zoper ta sklep se lahko upniki prito-
žijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 5. 2003

St 29/2002 S-95057

To sodišče je s sklepom opr. št.
St 29/2002 z dne 2. 4. 2003, ki je postal
pravnomočen dne 15. 5. 2003, potrdilo
prisilno poravnavo nad dolžnikom STO
Storitve, transport, operativa, d.o.o., Pr-
vomajska 39, Nova Gorica, matična šte-
vilka 5456789, šifra dejavnosti 45.210 in

njegovimi upniki, izglasovano na naroku
dne 2. 4. 2003.

Ugotovi se, da je dolžnik v načrtu fi-
nančne reorganizacije 2.0 upnike razvr-
stil v naslednje razrede:

– razred A: ločitveni upniki (banke), na
katere prisilna poravnava nima vpliva in
se poplačajo v celoti v skladu s pogodbe-
nimi določili;

– razred B: izločitveni upniki (finančni
leasing opreme), na katere prisilna porav-
nava nima vpliva in se poplačajo v skladu
s pogodbami;

– razred C: priviligirane terjatve iz na-
slova obveznosti do delavcev (plače in na-
domestila plač, odškodnine za poškodbe
pri delu ter poklicne bolezni in nadome-
stila plač za neizrabljeni letni dopust za
tekoče koledarsko leto), na katere prisil-
na poravnava nima vpliva in se poplačajo
100% v roku 1 leta po pravnomočnosti
prisilne poravnave, obrestovano po obre-
stni meri T od 30. 9. 2002 do plačila;

– razred D: terjatve navadnih upnikov
iz naslova kratkoročnih in dolgoročnih ter-
jatev iz poslovanja in financiranja (razen
konverzij in vključno s terjatvami upnikov
iz naslova tožbenih zahtevkov), ki se po-
plačajo 20% v roku enega leta od dneva
pravnomočno izglasovane prisilne porav-
nave in se obrestujejo s temeljno obre-
stno mero T letno, če se v tem času ukine
obrestna mera T za obračun kratkoročnih
depozitov pri bankah v Republiki Sloveni-
ji, pa se od tega dne dalje upošteva za
izračun obrestna mera 5% letno oziroma
tista, ki bi bila za dolžnika ugodnejša (to
je obrestna mera T letno ali 5% letno);

– razred E: konverzija terjatev upnikov
- povezanih podjetij v lastniške deleže.

Seznam upnikov, katerih terjatve so
ugotovljene z navedbo ugotovljenih in zma-
njšanih zneskov njihovih terjatev v tolarjih v
smislu 3. točke drugega odstavka 59. čle-
na ZPPSL je sestavni del tega sklepa.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso ude-
ležili postopka, ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove ter-
jatve prerekane, če se naknadno ugotovi-
jo.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 5. 2003

St 34/2002 S-95090

V postopku prisilne poravnave nad dol-
žnikom KAL-KO-PREM proizvodno in
storitveno podjetje d.o.o., Prevalje, Ni-
cina 12, bo narok za prisilno poravnavo
dne 24. junija 2003, ob 11.15, v sobi št.
38, tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko načrt finančne reorga-
nizacije vpogledajo na tukajšnjem sodi-
šču, vsak delovni dan od 8. do 12. ure, v
sobi št. 9.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 5. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 1285/2002 SR-4923

Okrožno sodišče v Ljubljani je v prav-
dni zadevi tožeče stranke Vesne
Bajrektarević, Martina Krpana 3, Ljublja-
na, zoper toženo stranko Hamdija
Bajrektarevića, naslov neznan, zaradi raz-
veze zakonske zveze in odločitve o var-
stvu, vzgoji in preživljanju otrok, dne
19. 3. 2003 sklenilo:

tožencu se postavi začasna zastopni-
ca Maja Kristan, odvetnica v Ljubljani, Ci-
galetova 1/I.

Začasna zastopnica bo zastopala to-
ženca v predmetni pravdni zadevi, dokler
toženec ne bo nastopil pred sodiščem ozi-
roma dokler mu skrbstveni organ ne bo
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2003

II P 812/2002 SR-5774

Okrožno sodišče v Mariboru je po
okrožni sodnici Vlasti Polanec, v pravdni
zadevi tožeče stranke Danice Bajc, stan.
Lovska 39, Maribor, ki jo zastopa odvet-
nik Božidar Pajenk iz Maribora, zoper to-
ženo stranko Dr. Karja, Unternehmensbe-
ratung Gmbh, neznanega sedeža, zaradi
ugotovitve nedopustnosti izvršbe (pct.
10,994.995 SIT), izven naroka, dne
23. 4. 2003 sklenilo:

toženi stranki se kot začasni zastopnik
postavi Zdravko Križman, odvetnik v Mari-
boru, Glavni trg 17b, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko, dokler ne bo ta sama ali njen
pooblaščenec nastopil pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za social-
ne zadeve, ne sporoči sodišču, da je po-
stavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 4. 2003

P 138/01 SR-4958
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Petre Samsa, Lokev
61b, ki jo zastopa odv. Dušan Železnik iz
Sežane, zoper toženo stranko 1. Franca
Samsa, Lokev 108, sedaj neznanega biva-
lišča, 2. Angelo Stopar, Lokev 58, ki jo
zastopa odv. Dragan Sikirica iz Sežane in
3. Nevenko Perčič Milakovič, Kokrskega
odreda 14, Kranj, zaradi priposestvovanja
(pcto. 100.000 SIT), s sklepom z dne 4.
4. 2003 na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku prvi toženi stranki Francu Samsa,
Lokev 108, sedaj neznanega bivališča, po-
stavilo začasnega zastopnika, in sicer od-
vetnika Damjana Krta, I. tankovske briga-
de 9, ki bo toženo stranko v tem postopku
zastopal vse do takrat, dokler tožena stran-
ka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 4. 4. 2003
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Sodni register
vpisi po ZGD

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KRANJ

Srg 342/2003 Rg-5753
Družba MIDOS, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Cerklje, s sedežem Grad
49, Cerklje, vpisana na reg. vl. št.
1/4438/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Sta-
rovašnik Avgust in Pavec-Starovašnik Mile-
na, oba Grad 49, Cerklje.

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 28. 4. 2003

Srg 310/2003 Rg-5758
Družba Štukatura - Stanovnik, trgovi-

na, storitve in svetovanje k.d., s sedežem
Kidričeva 74, Škofja Loka, vpisana na reg.
vl. št. 1/6260/00, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo Sta-
novnik Luka, Kidričeva c. 74, Škofja Loka,
Stanovnik Rok, Frankovo naselje 74a, Ško-
fja Loka in Krajnik Matjaž, Godešič 116,
Škofja Loka.

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 5. 5. 2003

LJUBLJANA

Srg 11081/2002 Rg-5747
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mäcthig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Streško, podjetje za strehe in izolacije,
d.o.o., Ljubljana, Bratov Učakar 56, objav-
lja sklep:

Streško, podjetje za strehe in izolaci-
je, d.o.o. Ljubljana, Bratov Učakar 56,
reg. št. vl. 1/18052/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
19. 12. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Slavko Beličanec, Ljublja-
na, Bratov Učakar 56, z ustanovitvenim ka-

pitalom 2,845.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2003

Srg 01564/2003 Rg-5749
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni

sodnici Marji Mächtig na predlog predlaga-
telja za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra družbe MDD-T,
storitve, trgovina in proizvodnja d.o.o., Ljub-
ljana, Kumrovška ulica 7, objavlja sklep:

MDD-T, storitve, trgovina in proizvod-
nja d.o.o. Ljubljana, Kumrovška ulica 7,
reg. št. vl. 1/35294/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
5. 3. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbeniki so Dušan Bencik, Murska
Sobota, Nemčavci 2A, Marjan Maček, Uli-
ca Zorana Velnarja 12, Murska Sobota in
Danica Kos, Rankovci 4, Tišina, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevze-
majo obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelje v skladu z njihovimi deleži.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Avtohiša Malgaj d.o.o., PSC Ljubljana
preklicuje žig velikosti 42 mm × 13 mm
kvadratne oblike z nazivom: AVTOHIŠA
MALGAJ Trgovsko-servisno podjetje
d.o.o. PSC LJUBLJANA 1000 Ljubljana,
Tržaška 108, SLO. Ob-95199

Priglasitveni list

Andrejaš Jože s.p. - Gostilna Lectar,
Linhartov trg 2, Radovljica, priglasitveni

list, opravilna št. 44-1061/94, izdan dne
7. 12. 1994. gnj-119691

Bajec Stanislav s.p., Avtoprevozništvo,
Laze pri Borovnici 44, Borovnica, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju,
št. 009668/0435/00-70/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gno-119857

Cedilnik Jože s.p., Lakotence 12, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna
št. 27-1033/94, mat. št. 5754300, izdan
dne 3. 6. 1994. gnl-120085

Fartelj Franjo, Cankarjeva 115, Mur-
ska Sobota, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 000668/0816/00-46/1995 in re-
prezentativno obrtno dovolenje z isto šte-
vilko, izdana dne 6. 3. 1995. gnc-120119

Filipovič Ivo s.p., Begova ulica 2, Ma-
ribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-5614/89, izdan dne 27. 2. 2002.
gnm-120084

Horvat Dušan s.p., Cesta v Rošpoh
95/e, Kamnica, obrtno dovoljenje,
št. 046510-0053/00-74/1995, izdano
dne 6. 3. 1995. gnr-119979

Kos Edvard, Smolenja vas 20/a, Novo
mesto, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 0011985/0715/01-48/1999, izdana
dne 21. 6. 1999. gne-120117

Lipovac Vesna, Koblarji 20/a, Stara
Cerkev, priglasitveni list, opravilna
št. 160678/99, matična št. 1017772, iz-
dan dne 15. 1. 1999. gnc-119844

Ostrež Marta s.p., Posredovanje in za-
stopanje, Ihan, Emonska III/1, Domžale,
priglasitveni list, opravilna št. 06-1551/95,
izdan dne 15. 3. 1995. gnn-119583

Padovnik Bernard, Bogojina 6, Bogoji-
na, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 000319/0409/00-46/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnz-119746

Papič Goran, Partizanska 5, Rogaška
Slatina, priglasitveni list, opravilna
št. 054-0076/1993, izdan dne
17. 12. 1993. gns-119828

Petrič Ivan, Male Lašče 25, Velike La-
šče, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 030378 in obrtno dovolenje z isto štre-
vilko. gnw-119824

Plečko Gorazd, Hotinja vas, Račka ce-
sta 69, Orehova vas, priglasitveni list,
opravilna št. 064-2042/94. gnz-119696

Radojčič Božur s. p., Maistrova 10,
Litija, priglasitveni list, opravilna
št. 23-0233/94, izdan dne 30. 5. 1994.
gnb-119745

Tapetništvo in predelava plastike, Sta-
nislav Weiss s.p., Šolska ulica 4, Mozirje,
priglasitveni list, opravilna št. 5-0286/94,
izdan dne 23. 5. 1994. gnn-119658

Yenich Valerija s.p., Dobindol 6, Ur-
šna sela, priglasitveni list, opravilna
št. 038-2770-02. gni-120042

Potne listine

Butinar Boris, Liminjanska 12, Porto-
rož - Portorose, potni list, št.
P00083268. gnf-120166

Čerpnjak Bela, Poznanovci 4, Mačkov-
ci, potni list, št. P00727809. gno-120157

Čmer Borut, Škofja vas 14, Škofja vas,
potni list, št. P00558417. gnn-119933
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Dolar Mladen, Igriška 2, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00603111. gnc-119944

Fratar Jožef, Mariborska cesta 143,
Dravograd, potni list, št. P00204467.
gnk-120036

Fratar Marija, Mariborska cesta 143,
Dravograd, potni list, št. P00204455.
gnl-120035

Gavez Darko, Fabianijeva 27, Ljublja-
na, potni list, št. P00095232.
gnn-120183

Gorza Franc, Jelenov žleb 1, Loški Po-
tok, potni list, št. P28381. gnf-119966

Hecl Silva, Frankstrasse 97, 75172
Pforzheim, Nemčija, potni list, št.
P00788092. gnd-120168

Hren Janez, Manchester, Velika Brita-
nija, potni list, št. P99781324.
gnu-119626

Jalovec Tomaž, Prijateljev trg 4, Ribni-
ca, potni list, št. P00827104.
gnm-120134

Kanduti Marijana, Švabičeva 1, Ljub-
ljana, potni list, št. P00063367.
gnv-119750

Kepic Kristina, Moste 8/a, Komenda,
potni list, št. P00259092. gnp-120131

Knap Sonja, Kraška 12, Cerknica, pot-
ni list, št. P00252102. gnf-120016

Knap Srečko, Kraška 12, Cerknica,
potni list, št. P00252873. gng-120015

Koprivec Alan, Via San Gottardo 80,
6900 Massagno - Lugano, Švica, potni
list, št. P00053750. gnl-119860

Koprivec Diana, Via San Gottardo 80,
6900 Massagno - Lugano, Švica, potni
list, št. P00081479. gnj-119862

Kordiš Andrej, Cesta v Zgornji log 9,
Ljubljana, potni list, št. P00694716.
gnh-120139

Kordiš Andreja, Cesta v Zgornji log 9,
Ljubljana, potni list, št. P00694717.
gng-120140

Kordiš Tala, Cesta v Zgornji log 9,
Ljubljana, potni list, št. P00694719.
gnf-120141

Kordiš Tim, Cesta v Zgornji log 9, Ljub-
ljana, potni list, št. P00694718.
gni-120138

Kos Sindy, Ditingerjeva 5, Ravne na
Koroškem, potni list, št. P00365770.
gnn-120033

Kovačević Safija, Titova 39, Jesenice,
potni list, št. P00279854. gnv-119900

Kovačič Silva, Gregorčičeva 35, Dor-
nberk, maloobmejno prepustnico, št. AI
000086941. gny-120172

Matjaž Damjan, Kidričeva cesta 67,
Škofja Loka, potni list, št. BA 254241,
izdala UE Škofja Loka. gnk-119761

Naglič Marko, Zg. Bela 4, Preddvor,
potni list, št. P00526706. gnh-119589

Ozbič Polona, Ulica tankovske briga-
de 4, Sežana, maloobmejno prepustnico,
št. AI 160368. gnz-119796

Perdih Janez, Trg revolucije 2/a, Tr-
bovlje, potni list, št. P000076327.
gny-119922

Petelin Andrej, Jarnikova 4, Ljubljana,
potni list, št. P00311159. gns-120028

Poles Ivan, Strma pot 20, Koper - Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 24424, izdala UE Koper. gnu-120176

Retko Herna, Ditingerjeva 5, Ravne na
Koroškem, potni list, št. P00303598.
gnp-120031

Retko Marijan, Kot pri Prevaljah 26,
Prevalje, potni list, št. P00304215.
gnr-120029

Savorgnani Anton, Podvin 194, Žalec,
potni list, št. P00180336. gni-120038

Savorgnani Tanja, Podvin 194, Žalec,
potni list, št. P00176942. gnh-120039

Šimonka Tibor, Mala čolnarska 9/B,
Ljubljana, potni list, št. P00306015.
gnp-120081

Škarica Smiljan, Benedikt v Slov. Gori-
cah 140, Benedikt, potni list, št.
P00268111. gng-119690

Vasiljević Petar, Trnovlje, Pri Socki
10/a, Nova Cerkev, potni list, št.
P00624961. gnj-119737

Vehar Jože, Kolodvorska 33, Središče
ob Dravi, maloobmejno prepustnico, št.
AH 000005341. gnt-119677

Vrečar Albin, Male Braslovče 49, Bra-
slovče, potni list, št. P00402236.
gnx-119898

Vuković Goran, Cesta IX. korpusa 19,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 000102282. gnp-119810

Žigon Nevenka, Grilčeva 22, Idrija,
potni list, št. P00577095. gnw-119624

Žulić Elvir, Bobenčkova 1/a, Ljublja-
na, potni list, št. P00494461. gni-120213

Žunič Branko, Grčarice 42, Dolenja
vas, potni list, št. P238656. gne-119967

Žunič Marko, Grčarice 42, Dolenja
vas, potni list, št. P875110. gnc-119969

Žunič Monika, Grčarice 42, Dolenja
vas, potni list, št. P780333. gnd-119968

Osebne izkaznice

Andrej Taja, Glazerjeva 32, Ruše,
osebno izkaznico, št. 1021450.
gnl-120210

Arapovič Fata, Verdnikova 17, Jeseni-
ce, osebno izkaznico, št. 778977.
gnr-119779

Atlija Rosa, Železniška cesta 6, Anka-
ran - Ankarano, osebno izkaznico,
št. 638031. gng-119769

Babič Anton, Ob ribniku 99, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1015024.
gnr-119654

Babnik Albina, Milčinskega 78, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 107036.
gng-119965

Bahovec Jakica, Tavčarjeva 11, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 428204.
gns-119878

Balažic Andrejka, Frankovo naselje 74,
Škofja Loka, osebno izkaznico,
št. 702234. gno-119932

Banfič Sandi, Levarjeva ulica 75, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 229089.
gnt-119652

Bergoč Boštjan, Kumerdejeva 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 760873.
gnt-120152

Bizjak Ana, Bevkova ulica 39, Radov-
ljica, osebno izkaznico, št. 489111.
gnf-120066

Bizjak Carmen, Podjavorškova ulica
11, Celje, osebno izkaznico, št. 213511.
gnz-119996

Blatnik Tilka, Gubčeva 11, Trebnje,
osebno izkaznico, št. 1254966.
gnq-119830

Bobnič Tatjana, Pod gabri 17, Celje,
osebno izkaznico, št. 1433101.
gnw-120199

Bojič Slavica, Mestne njive 4/a, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 1087892.
gno-119682

Bremec Jožko, Lokovec 141, Čepo-
van, osebno izkaznico, št. 372717.
gnl-119685

Breznik Bojan, Kotlje 21/b, Kotlje,
osebno izkaznico, št. 644862.
gnz-119671

Brglez Jure, Slovenja vas 39/a, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 944677.
gnh-119764

Bricelj Žan, Gostinčarjeva 5, Ljublja-
na-Polje, osebno izkaznico, št. 840878.
gnk-119861

Bučan Saša, Stanežiče 24, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1422427.
gni-120163

Buljubašić David, Lapajnetova 57, Idri-
ja, osebno izkaznico, št. 705916.
gns-119628

Ciuha Vukelić Ana, Laze 6, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 383149. gnz-120096

Colarič Milan Franc, Bratov Mravljakov
19, Celje, osebno izkaznico, št. 170390.
gnp-119781

Curk Janez, Vošnjakova ulica 16, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1035720.
gns-119778

Čater Pavel, Valjavčeva ulica 3, Kranj,
osebno izkaznico, št. 642289.
gnp-120181

Čibašek Jernej, Zelenova ulica 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 231382.
gny-120047

Čop Gregor, Za žago 1, Bled, osebno
izkaznico, št. 235457. gnx-119673

Čop Katarina, Polje, Cesta XL/2, Ljub-
ljana-Polje, osebno izkaznico,
št. 1146301. gnn-119808

Debeljak Sanja, Tlake 45, Rogatec,
osebno izkaznico, št. 314101.
gnn-120008

Draginc Metka, Pod gozdom c. VI/36,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 94597.
gnb-119795

Druško Robert, Selšče 2, Begunje pri
Cerknici, osebno izkaznico, št. 1339257.
gni-119813

Dvoršak Renata, Zg. Duplek 173,
Spodnji Duplek, osebno izkaznico,
št. 920828. gnm-119634

Ficko Štefanija, Janežičeva cesta 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 556870.
gnn-119958

Fink Magdalena Emilija, Vandotova 13,
Novo mesto, osebno izkaznico,
št. 892918. gnq-119680

Franca Šefčet, Voljčeva 16, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 933601.
gnr-119854

Frangež Erik, Brunšvik 51, Rače, oseb-
no izkaznico, št. 1208141. gnf-119741
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Fras Jožef, Plitvički Vrh 6, Gornja Rad-
gona, osebno izkaznico, št. 673382.
gnf-119666

Gaberšek Konrad, Ul. Štravhovih 53,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1285617.
gny-119772

Gal Katarina, Celjska 10, Maribor,
osebno izkaznico, št. 189908.
gnk-119911

Gerjol Gal, Pečinska 33, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1284786.
gnm-120159

Gerjol Lana, Pečinska 33, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1284816.
gnl-120160

Gnezda Vasja, Grilčeva 28, Idrija,
osebno izkaznico, št. 203513.
gnt-120027

Golavšek Rok, Migojnice 23, Griže,
osebno izkaznico, št. 23826.
gnq-119905

Golmajer Klemen, Golnik 12, Golnik,
osebno izkaznico, št. 811803.
gne-119917

Grah Andrej, Zevnikova 2, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 672501. gny-120022

Grbić Hasan, Trg Rivoli 3, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 735265. gnu-119926

Gričar Pavel, Leskovška cesta 3/a, Kr-
ško, osebno izkaznico, št. 881612.
gnb-120195

Grilc Janez, Klanc 85/a, Dobrna,
osebno izkaznico, št. 169229.
gnq-120205

Guček Staša, Podkraj pri Velenju
21/d, Velenje, osebno izkaznico,
št. 1413201. gno-119782

Hamzić Senija, Rašiška 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 173141.
gnp-120006

Hatlak Vid, Frana Kovačiča 11, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 290600.
gno-119907

Heuffel Ana, Miren 90/c, Miren, oseb-
no izkaznico, št. 1404605. gnn-120087

Hotić Jasmin, Planina pri Sevnici 76,
Planina pri Sevnici, osebno izkaznico,
št. 266201. gns-120003

Hribernik Irena, Gradišče 26, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 1073257.
gne-119667

Hribernik Irena, Šiškovo naslje 14,
Kranj, osebno izkaznico, št. 215227.
gny-120197

Ilijaš Mirko, Erjavčeva 1, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 501653.
gnb-120045

Imperl Andi, Marušičeva 22, Piran -
Pirano, osebno izkaznico, št. 788971.
gnm-119759

Jakopović Franjo, Borštnikova 112,
Maribor, osebno izkaznico, št. 943232.
gnn-119733

Jalovec Tomaž, Prijateljev trg 4, Ribni-
ca, osebno izkaznico, št. 363738.
gnn-120133

Janež Simona, Ljubljanska cesta 31,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 235154.
gnk-119986

Japelj Stanislava, Dolenjska cesta 46,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1614976.
gnd-120093

Jarc Alojzij, Novo polje, Cesta XIII/11a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 768762.
gnl-119989

Jerman Savo, Boršt 13, Marezige,
osebno izkaznico, št. 1505690.
gno-119882

Ješe Marko, Smledniška cesta 88,
Kranj, osebno izkaznico, št. 135858.
gnv-119800

Jezernik Janez, Andraž nad Polzelo
87/a, Polzela, osebno izkaznico,
št. 209824. gne-119992

Jezeršek Jana, Resljeva 42, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 99919.
gnm-120184

Jojić Jasminko, Ljubljanska 11, Postoj-
na, osebno izkaznico, št. 922774.
gnh-119864

Jonaš Robert, Puževci 17, Bodonci,
osebno izkaznico, št. 1021303.
gnv-120050

Jurkovšek Apolonija, Obrežje 70, Ra-
deče, osebno izkaznico, št. 366797.
gnb-119695

Kajan Azra, Kunaverjeva ulica 12, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 274809.
gnr-119954

Kajtna Renato, Črdenc 6, Hrastnik,
osebno izkaznico, št. 155972.
gnp-120056

Kajzar Jure, Cirila Kosmača 84, Ljub-
ljana Šmartno, osebno izkaznico,
št. 1413862. gnq-120005

Kajzar Matic, Cirila Kosmača 84, Ljub-
ljana Šmartno, osebno izkaznico,
št. 1413876. gno-120007

Kamnikar Gregor, Trg komandanta Sta-
neta 6, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1135851. gnd-120143

Kangler Klavdija, Cesta na Roglo 51,
Zreče, osebno izkaznico, št. 367534.
gni-119738

Kaučič Drago, Zrnova 7, Radenci,
osebno izkaznico, št. 883348.
gnd-119668

Kazić Adnan, Cesta v Rovte 5, Jeseni-
ce, osebno izkaznico, št. 1578886.
gnd-119643

Kepic Kristina, Moste 8/a, Komenda,
osebno izkaznico, št. 553124.
gnq-120130

Keršič Amalija, Valjavčeva 13/b, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 602598.
gng-119790

Kižovski Boris, Savska loka 5, Kranj,
osebno izkaznico, št. 345239.
gnb-120020

Knaflič Zdenka, Zg. Gorje 55, Zgornje
Gorje, osebno izkaznico, št. 347879.
gnk-119886

Knap Srečko, Kraška 12, Cerknica,
osebno izkaznico, št. 521609.
gnh-120014

Kocbek Damijan, Vojkova 8/b, Solkan,
osebno izkaznico, št. 1390788.
gnx-119823

Kolenc Irena, Mejna cesta 26, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 160500.
gng-120165

Korelc Gregor, Šubljeva 5, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 1450883.
gnd-120043

Kostanjšek Janez, Naselje A. Kaple
7/e, Hrastnik, osebno izkaznico,
št. 809436. gns-119678

Košak Doroteja, Zupančičeva 7, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 1470099.
gnb-119920

Košak Miha, Ob sotočju 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1189991.
gnd-119593

Kotnik Lara, Zikova 10, Kamnik, oseb-
no izkaznico, št. 1211749. gnw-119899

Kovač Špela, Cesta svobode 18, Ra-
dovljica, osebno izkaznico, št. 978528.
gnx-120048

Kovač Štefan, Miklošičeva 29, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 1071096.
gnn-119758

Kovačič Silva, Gregorčičeva 35, Dor-
nberk, osebno izkaznico, št. 1486170.
gnx-120173

Kramar Gregor, Vransko 84, Vransko,
osebno izkaznico, št. 839076.
gnk-120011

Kramberger Dominik, Trnovci 24, Sve-
ti Tomaž, osebno izkaznico, št. 644418.
gnu-119676

Krevs Alenka, Novi trg 26/a, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 1230190.
gnp-119985

Krušec Jurij, Štula 3, Ljubljana-Šen-
tvid, osebno izkaznico, št. 1074736.
gnx-119873

Kšela Marjeta, Krimska 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 670677.
gnx-119648

Kuhelj Gregor, Miklošičeva cesta 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 852691.
gnf-119816

Kuzman Tomaž, Pot na Dobrotin 3/b,
Vojnik, osebno izkaznico, št. 219191.
gnc-119994

Lah Jože, Dol. Jesenice 11, Šentru-
pert, osebno izkaznico, št. 274962.
gnd-119868

Lesjak Matjaž, Florjan 188, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 111479.
gng-119990

Lozar Mojca, Ul. 21. oktobra 2, Črno-
melj, osebno izkaznico, št. 185689.
gnr-120204

Lukovnjak Cecilija, Kapelski vrh 48,
Radenci, osebno izkaznico, št. 581806.
gnw-119674

Luštica Regina, Novi svet 8, Škofja Lo-
ka, osebno izkaznico, št. 71375.
gnh-119964

Majaron Irma, Sojerjeva 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 516888.
gns-119753

Marčinko Tina, Savinjska cesta 31,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 1607284.
gnv-120000

Marič Mateja, Bogojina 101, Bogojina,
osebno izkaznico, št. 1055404.
gnc-120052

Marinko Jožko, Dobrova 38, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 29909.
gnz-119971

Marodi Ivanka, Košnica 52/c, Celje,
osebno izkaznico, št. 875383.
gnd-119693

Marsetič Jadranka, Dekani 285, De-
kani, osebno izkaznico, št. 1221493.
gne-119892

Martelanc Lučano, Vogrsko 156, Vol-
čja Draga, osebno izkaznico, št. 835826.
gnf-119891

Mavsar Srečko, Ob Blažovnici 88, Lim-
buš, osebno izkaznico, št. 1509420.
gnk-119640
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Mavsar Vid, Gora 2, Krško, osebno
izkaznico, št. 1442770. gny-119897

Medja Stanko, Cesta na Ravne 6, Bo-
hinjska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 266327. gnt-119706

Medved Etbin, Glavni trg 24, Maribor,
osebno izkaznico, št. 210577.
gnu-120201

Mejak Karol, Gornja Košana 2, Koša-
na, osebno izkaznico, št. 601742.
gno-119632

Menoni Edvard, Macunova ulica 2,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 531355.
gno-119665

Merela Špela, Zg. Javorščica 3, Mo-
ravče, osebno izkaznico, št. 1444893.
gno-119657

Milošič Martin, Spuhlja 38, Ptuj, oseb-
no izkaznico, št. 1516113. gnv-120175

Možic Zinka, Prvomajska ulica 41,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 783058.
gng-119740

Muršak Tomaž, Sp. Polskava 11, Pra-
gersko, osebno izkaznico, št. 1152461.
gnn-119908

Muršič Nataša, Križevci 17, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 531713.
gnl-119710

Mustafa Simbat, Metelkova 7, Maribor,
osebno izkaznico, št. 266013.
gnm-120009

Novak Ana, Tisovec 1/a, Struge, oseb-
no izkaznico, št. 1465062. gnj-119787

Ogrin Marinka, Stara Vrhnika 53, Vr-
hnika, osebno izkaznico, št. 175987.
gnl-120135

Ogrin Simon, Stara Vrhnika 53, Vrhni-
ka, osebno izkaznico, št. 1308046.
gnk-120136

Olah Sanja, Dolgovaške gorice 259/a,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 423848. gnv-120025

Oražem Aleš, Kidričeva 2, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 1502206.
gnm-120034

Pauer Gult Marija Ana, Pražakova 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 408305.
gnw-119874

Perčič Marija, Tublje pri Komnu 6, Du-
tovlje, osebno izkaznico, št. 1558968.
gnn-119633

Perdih Janez, Trg revolucije 2/a, Tr-
bovlje, osebno izkaznico, št. 993369.
gnz-119921

Perenda Mujo, Prijateljeva 11, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 380208.
gnm-119584

Perko Danilo, Gregorčičeva 12/a, Tol-
min, osebno izkaznico, št. 145223.
gni-120067

Perme Gvozdanović Ančka, Kersniko-
va 12, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 65417. gnq-119755

Pesek Primož, Ulica 5. prekomorske
12, Ptuj, osebno izkaznico, št. 980143.
gnc-119894

Peternel Sonja, Dovje 122, Mojstrana,
osebno izkaznico, št. 1034819.
gnd-119768

Pintar Sara, Vodnikova cesta 170,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1263015.
gns-119703

Pirc Matjaž, Kersnikova 9, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 1223843.
gnm-119984

Poljanšek Damijana, Srednja vas 44,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 1432997.
gnp-120156

Povh Tamara, Moše Pijade 34, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 970475.
gnz-120021

Požeg Terezija, Ul. H. Šlandra 25, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 384404.
gns-119653

Prelec Jožef, Dol. Vreme 29, Vremski
Britof, osebno izkaznico, št. 664175.
gne-119767

Prelovšek Stanislava, Partizanska
10/b, Koper - Capodistria, osebno izkaz-
nico, št. 449326. gnc-120044

Primec Rok, Krožna pot 8/a, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 262154.
gny-119797

Primožič Cilka, Kogojeva 10, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 665238.
gno-119832

Pucko Martin, Bratonci 85, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 639716.
gnb-119670

Pulko Natalija, Spodnja Korena 24/a,
Zgornja Korena, osebno izkaznico,
št. 259622. gnp-119931

Rapoti Cecilija, Ulica 24. junija 66,
Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1002354. gnc-120144

Raškovič Nataša, Erjavčeva ulica 26,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1504559.
gnm-119684

Razpet Jožica, Ulica Frankolovskih žr-
tev 3, Celje, osebno izkaznico,
št. 1231383. gne-120167

Rebernik Dragica, Povšetova 31, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 133588.
gnv-120125

Robič Rozalija, Zgornje Rute 51, Gozd
Martuljek, osebno izkaznico,
št. 1029922. gnr-119629

Schmit Mirjam, Pod skalco 27, Tržič,
osebno izkaznico, št. 692271.
gnb-119895

Selič Jožef, Lokarje 11, Šentjur, oseb-
no izkaznico, št. 966298. gnv-119650

Serajnik Eva, Stara cesta 12, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 1218544. gnk-119736

Skrbinšek Tomaž, Heroja Starihe 18,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 134405.
gns-119928

Smole Borut, Krivec 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 763089.
gng-120215

Smolej Mihael, Alojza Rabiča 52, Moj-
strana, osebno izkaznico, št. 824320.
gnx-120198

Soklič Marko, Ljubno 112, Podnart,
osebno izkaznico, št. 119358.
gnj-119887

Srebrnič Dragica, Šolska 16, Solkan,
osebno izkaznico, št. 1022316.
gni-119888

Stajnko Božena, Sv. Tomaž 6/a, Sveti
Tomaž, osebno izkaznico, št. 598119.
gng-119890

Stare Matjaž, Nomenj 20, Bohinjska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 997046.
gnw-119649

Sterle Branko, Celjska 23, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 683911.
gnk-120186

Stibilj Veronika, Bevkova 16, Ajdovšči-
na, osebno izkaznico, št. 1501030.
gnk-119686

Strahinič Verica, Breg revolucije 5,
Metlika, osebno izkaznico, št. 849895.
gnv-119675

Strmšnik Franc, Obrtna ulica 3, Muta,
osebno izkaznico, št. 624719.
gnv-119775

Strmšnik Sabina, Obrtna ulica 3, Mu-
ta, osebno izkaznico, št. 624624.
gnw-119774

Strojan Urška, Zgornje Pirniče 26/a,
Medvode, osebno izkaznico, št. 452628.
gne-119792

Subaševski Eva, Pot na Fužine 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1166553.
gno-119807

Šelj Nejc, Cesta 71, Ajdovščina, oseb-
no izkaznico, št. 869820. gnh-120064

Šenica Alenka Marija, Martinčeva 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 426862.
gnm-119763

Širca Irena, Kogojeva 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1211502.
gnn-120158

Škorjak Janja, Vinski vrh 17, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 925359.
gnj-119912

Štokojnik Agata, Nova Cerkev 50, No-
va Cerkev, osebno izkaznico, št. 894966.
gnx-120023

Štular Frančiška, Kokra 80, Preddvor,
osebno izkaznico, št. 236432.
gnt-119802

Tisu Miran, Polje, Cesta VI/26, Ljub-
ljana-Polje, osebno izkaznico,
št. 1136762. gno-119982

Tomažin Franja, Novi dom 33/a, Tr-
bovlje, osebno izkaznico, št. 1151157.
gnl-120060

Tratnik Jadviga, Zlateče 9/a, Nova
Cerkev, osebno izkaznico, št. 725810.
gnu-119776

Učakar Matjaž, Klenovo 10, Laško,
osebno izkaznico, št. 725748.
gnl-119635

Vabič Andrejka, Na zelenici 1, Prebold,
osebno izkaznico, št. 103245.
gnt-119902

Vajs Ivan, Lešniški vrh 2, Ormož, oseb-
no izkaznico, št. 687064. gnl-119885

Velagić Jasmina, Dunajska cesta 105,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 821493.
gny-119672

Veljković Miodrag, Moškričeva 46,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 167031.
gnt-120002

Vene Rozalija, Celovška 123, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 52600.
gnf-120216

Verdnik Martina, Ručetna vas 7, Črno-
melj, osebno izkaznico, št. 1006226.
gnh-119739

Verlak Štefan, Stojnci 117, Markovci,
osebno izkaznico, št. 828234.
gnz-120171

Vidergar Martin, Polje 20, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 173076.
gnk-119636

Vidovič Adam, Kidričevo naselje 6, Ra-
denci, osebno izkaznico, št. 740341.
gnv-119679
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Vilić Ana, Nova vas 51/a, Markovci,
osebno izkaznico, št. 1312011.
gnr-120054

Vodnik Dušan, Sp. Slemen 1, Selnica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 1037722.
gnb-119645

Vrzel Jasmina, Rožički Vrh 82, Sveti
Jurij ob Ščavnici, osebno izkaznico,
št. 1197473. gno-119707

Vukelić Tomislav, Laze 6, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 341024.
gnb-120095

Wolmut Milan, Ob potoku 19, Rače,
osebno izkaznico, št. 813296.
gnz-119771

Zakrajšek Anja, Stara Vrhnika 28, Vr-
hnika, osebno izkaznico, št. 1212690.
gnw-119999

Zavodnik Darinka, Spodnje Brezovo
15, Višnja Gora, osebno izkaznico,
št. 863106. gnh-119714

Zavodnik Saša, Spodnje Brezovo 15,
Višnja Gora, osebno izkaznico,
št. 856991. gng-119715

Zavodnik Tina, Spodnje Brezovo 15,
Višnja Gora, osebno izkaznico,
št. 856963. gnf-119716

Završnik Tomaž, Pod bresti 31, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 494978.
gnp-119981

Zidanšek Roman, Trubarjeva 11, La-
ško, osebno izkaznico, št. 141717.
gnu-119901

Zidar Elizabeta, Kompole 132, Štore,
osebno izkaznico, št. 143866.
gns-120203

Zorger Zlatko, Grad 186/g, Grad,
osebno izkaznico, št. 374419.
gnc-119669

Zorko Angela, Dobje pri Planini 7,
Dobje pri Planini, osebno izkaznico,
št. 749532. gnr-120004

Zupan Hugo, Resljeva 27, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 970085.
gnp-120106

Zupanc Boštjan, Ljubljanska cesta
14/a, Rače, osebno izkaznico,
št. 207370. gnu-119801

Zupanc Nejc, Slatno 26, Dol pri Hra-
stniku, osebno izkaznico, št. 1552368.
gnn-119883

Zupančič Simona, Vodnikova cesta
170, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1262968. gnt-119702

Zupančič Uršula, Cankarjeva 9, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 722210.
gno-119757

Zupančič Vesna, Ostrog 3/a, Šentjer-
nej, osebno izkaznico, št. 1013817.
gnd-119893

Žekar Nada, Nazorjev trg 1/b, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico,
št. 1540853. gnn-119683

Žgajnar Tomaž, Neubergerjeva 8, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 344445.
gnt-119852

Žigante Katja, K Roku 2/d, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 998001.
gnc-120019

Žigić Alojzija, Hrvatski trg 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 863646.
gnw-120024

Žnidarič Nataša, Ul. Talcev 37, Oreho-
va vas, osebno izkaznico, št. 914112.
gnp-119806

Žnidaršič Vesko, Martinuči 12, Renče,
osebno izkaznico, št. 263889.
gng-119765

Žvikart Rok, Šmartno 174/a, Šmartno
pri Slov.Gradcu, osebno izkaznico,
št. 143884. gnj-120062

Vozniška dovoljenja

Alessio Dina, Arze 1, Piran - Pirano,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 2921, izdala UE Piran. gnh-119614

Avsenik Klemen, Meškova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1502023, reg. št. 245478, izdala
UE Ljubljana. gnv-120150

Babič Anton, Ob ribniku 99, Maribor,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. AB-
CEGH, št. S 1278056, reg. št. 60240,
izdala UE Maribor. gnq-119655

Babič Emir, Celovška 264, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1097511, reg. št. 188704, izdala UE
Ljubljana. gnu-119826

Bajt Andreja, Bevkova 5, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. AB, št. S 1309979,
izdala UE Žalec. gne-119742

Balažic Andrejka, Frankovo naselje 74,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 28698, izdala UE Škofja
Loka. gnq-119930

Banfič Sandi, Levarjeva ulica 75, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1796104, reg. št. 226764, izdala UE
Ljubljana. gnu-119651

Belak Jože, Kvedrova 18, Sevnica,
vozniško dovoljenje, št. S 1456716, reg.
št. 8641. gnc-119744

Bergant Janez, Periška cesta 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1549909, reg. št. 247289, izdala UE
Ljubljana. gnr-119879

Bizjak Tjaša, Rakovnik 25, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1478295, reg. št. 12503, izdala UE Treb-
nje. gnl-119910

Borse Alojz, Polhovica 4, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 35160, izdala UE Novo mesto.
gnt-119602

Bosančić Branimir, Jakčeva ulica 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1793627, reg. št. 196484,
izdala UE Ljubljana. gnf-120191

Brajnik Irena, Robindvor 36, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, reg. št. 6294.
gnt-119827

Brence Franc, Oplotniška cesta 2/a,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 7594. gny-119597

Centa Aleš, Ižanska cesta 47, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1592652, reg. št. 187849, izdala UE
Ljubljana. gni-119817

Cetin Marino, Vena Pilona 6, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13037. gnp-119960

Ciuha Vukelić Ana, Laze 6, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7812, izdala UE Vrhnika.
gny-120097

Colner Ksenja, Dalmatinova 5, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13462. gnm-119909

Curk Janez, Vošnjakova ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 932041, reg. št. 76539, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-119777

Čamernik Matjaž, Naselje heroja Ma-
roka 10, Sevnica, vozniško dovoljenje, št.
S 1120981, reg. št. 10088. gnn-120208

Čerkez Dragan, Ul. OF 11, Izola - Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 4939. gnp-119656

Čibašek Jernej, Zelenova ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1364590, reg. št. 213468,
izdala UE Ljubljana. gnz-120046

Čik Matej, Režiška cesta 22/c, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 5151, izdala UE Logatec.
gnj-119812

Čmer Borut, Škofja vas 14, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 39535. gnm-119934

Čop Gregor, Za žago 1, Bled, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1542523, reg. št. 21937. gnn-119608

Čosič Edhem, Gažon 2/c, Šmarje,
vozniško dovoljenje, reg. št. 47703.
gnr-119604

Ćoralić Ines, Parmova ulica 44, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1214201, reg. št. 193604, izdala UE
Ljubljana. gnj-120137

Dobravec Gregor, Puhova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1459458, reg. št. 240351, izdala
UE Ljubljana. gnw-120049

Draginc Metka, Pod gozdom c. VI/36,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 587500, reg. št. 12928, izdala UE
Grosuplje. gnc-119794

Drame Bojan, Polžanska gorca 2,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 16709, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnq-120180

Drufovka Vesna, Gramozna pot 7/a,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 97/2002.
gnl-119814

Erman Janja, Sostrska cesta 15/d,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 688838, reg. št. 30303, izdala UE
Ljubljana. gnn-119708

Eržen Igor, Jezerska ulica 6, Žiri, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 16096,
izdala UE Škofja Loka. gnh-120164

Fabjan Miran, Branik 21/e, Branik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 45559, izdala UE Nova Gorica.
gnw-119974

Fezić Kadija, Tovarniška 5, Pivka, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10667, izdala UE Postojna.
gnw-119599

Ficko Štefanija, Janežičeva cesta 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 543785, reg. št. 106253, izdala UE
Ljubljana. gno-119957

Gazvoda Mirko, Lutrško selo 5/a, Oto-
čec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 9689, izdala UE Novo mesto.
gng-119915
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Gnezda Vasja, Grilčeva ulica 28, Idri-
ja, vozniško dovoljenje, št. S 532557,
reg. št. 8297. gnq-120030

Gocevski Krume, Cesta 5. maja 12,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. S 1456226, reg. št. 17172,
izdala UE Ajdovščina. gnb-120070

Golmajer Klemen, Golnik 12, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1091220, reg. št. 39815, izdala UE
Kranj. gnf-119916

Gonc Katica, Petišovci, Petišovska uli-
ca 25, Lendava - Lendva, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 17072, izdala UE
Lendava. gnf-119991

Gorjanec Sašo, Zvirče 34/a, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001354336, reg. št. 51899, izdala UE
Kranj. gnj-119837

Grapulin Marko, Vojkova 79, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 24602, izdala UE Nova Gorica.
gnw-119849

Grmek Sanja, Bevkova 4, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. A - 50 km/h BGH,
št. S 1692146, reg. št. 102371, izdala
UE Maribor. gnx-119798

Grobelnik Dejan, Lemberg 27, Nova
Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. H, reg.
št. 40874. gnp-120206

Gumilar Oskar, Tržaška cesta 42, Vr-
hnika, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 8111, izdala UE Vrhnika.
gne-120092

Hakl Uroš, Ivanocijevo naselje 14, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 39479, izdala UE Murska Sobo-
ta. gnb-119770

Haliti Bajram, Geršakova 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
19279, reg. št. 65132, izdala UE Mari-
bor. gne-119642

Harbaš Amela, Polje, Cesta VI/22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1589796, reg. št. 252780, izdala
UE Ljubljana. gnq-119705

Hedžet Denis, Dobravska 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1492623, reg. št. 103658, izdala UE Ma-
ribor. gnl-119735

Herman Branko, Ljubljanska cesta 64,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1484131, reg. št. 37701. gno-119732

Hoyer Matjaž, Sadarjeva 18, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17847,
izdala UE Kamnik. gne-120146

Hrastnik Emilija, Trnoveljska cesta 30,
Celje, vozniško dovoljenje, št. S 986897,
reg. št. 10793. gnh-119639

Hribernik Irena, Šiškovo naselje 14,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 137569, reg. št. 1848, izdala UE Kranj.
gnx-120098

Ilič Zoran, Pucova 2, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 38824.
gns-120032

Ilijaš Mirko, Erjavčeva 1, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 8753, izdala UE Nova Gorica.
gnf-119941

Imperl Andi, Marušičeva 22, Piran -
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7535, izdala UE Piran.
gnc-119719

Jahn Zvonka, Kosovelova 29, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 867863, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnk-119586

Jakop Dorn Eva, Brodarjeva ulica 28,
Celje, vozniško dovoljenje, št. S
1536547, reg. št. 50136. gny-119997

Jakoš Saša, Senovica 10, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17104, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnr-119929

Janc Erik, Stražišarjeva 9, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1336488, izdala UE Jesenice.
gnu-120101

Janež Simona, Ljubljanska cesta 31,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12722, izdala UE Kočevje.
gnj-119987

Janža Andrej, Miklošičeva ulica 15,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 699187, reg. št. 14431, izdala UE
Domžale. gnu-119855

Jevnikar Janja, Pot na Most 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
515051, reg. št. 130532, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-120200

Josipović Marijad, Pot v hribec 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 765797, reg. št. 101902, izdala UE
Ljubljana. gnl-119935

Jurkovšek Apolonija, Obrežje 70, Ra-
deče, vozniško dovoljenje, št. S 821963.
gny-119697

Kajan Azra, Kunaverjeva ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1418581, reg. št. 209956, izdala UE
Ljubljana. gns-119953

Kalajžič Domen, Ljubljanska 1, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001163032, reg. št. 21248. gnx-119848

Kendič Mirsada, Kosovelova 5, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12909,
izdala UE Postojna. gnb-119720

Klonfar Alojz, Murski Petrovci 11/a, Ti-
šina, vozniško dovoljenje, reg. št. 7314.
gnx-119598

Knap Srečko, Kraška 12, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
233992, reg. št. 1723, izdala UE Cerkni-
ca. gni-120013

Kodarin David, Kozlovičeva 1, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 46854. gnv-119850

Kogovšek Matic, Glinškova ploščad
19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1370493, reg. št. 235429, iz-
dala UE ljubljana. gnf-120041

Kolar Erik, Leskovarjeva 2, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. S 1247546, reg. št. 13032.
gnu-119851

Kolar Slavko, Dobrina 24, Loka pri Žu-
smu, vozniško dovoljenje, kat. A - 50km/h
BGH, reg. št. 9340, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnd-119743

Košak Miha, Ob sotočju 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
565161, reg. št. 47636, izdala UE Ljub-
ljana. gne-119592

Kovač Štefan, Miklošičeva 29, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 16387.
gnz-119721

Kovačič Robert, Zagrič 31, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 1629724, izdala UE Litija.
gnc-119819

Kozina Stane, Zg. Škofije 77, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 46361. gns-120103

Kramar Gregor, Vransko 84, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1446711, izdala UE Žalec. gnj-120012

Krapež Brigita, Na Hribih 1, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 1181885, izda-
la UE Tolmin. gny-119947

Kraševec Franc, Črtomirova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. S 1760943, reg. št. 31978,
izdala UE Ljubljana. gnw-119924

Križan Ivan, Otok 19, Gradac, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1649457, reg. št. 1209, izdala UE Metli-
ka. gnj-119962

Križanec Adrijana, Gerečja vas 50,
Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 38264, izdala UE Ptuj.
gnq-119959

Krušec Jurij, Štula 3, Ljubljana-Šen-
tvid, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 1043597, reg. št. 50495, izdala UE
Ljubljana. gny-119872

Kuhelj Gregor, Miklošičeva cesta 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1525286, reg. št. 236496, izdala
UE Ljubljana. gng-119815

Lah Jože, Dol. Jesenice 11, Šentru-
pert, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1258231, reg. št. 9855, izdala UE Treb-
nje. gnc-119869

Lainšček Geza, Rumičev breg 13, Mo-
ravske Toplice, vozniško dovoljenje, reg.
št. 15219. gnv-119975

Lešnik Peter, Kalobje 23, Kalobje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11719, iz-
dala UE Šentjur pri Celju. gnj-119587

Ločnikar Martin, Pečovnik 72, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1233306, reg. št. 44638. gns-119803

Lubej Matjaž, Pristava 3/a, Vojnik, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 37611.
gnc-119644

Marinko Jožko, Dobrova 38, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1373630, reg. št. 210406, izdala UE
Ljubljana. gnb-119970

Marinšek Jerneja, Topole 97a, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1233734, reg. št. 29892, izdala UE Dom-
žale. gnq-119880

Marolt Ivan, Šolska ulica 26, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9782, izdala UE Mozirje. gne-119692

Martinec Anton, Rakičan, Cankarjeva
30, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 8317. gny-119722

Mavsar Srečko, Ob Blažovnici 88, Lim-
buš, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1690821, reg.
št. 113126, izdala UE Maribor.
gnf-119641

Mavsar Vid, Gora 2, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15366.
gnz-119896

Medved Etbin, Glavni trg 24, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1330789, reg. št. 116924, izdala UE Ma-
ribor. gnt-120202

Meininger Adolf, Dvorjane 109/c,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
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ABGH, št. S 577727, reg. št. 20620.
gnm-120209

Milašinović Neda, Cesta XIV. divizije 1,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 165820, reg. št. 94972, izdala UE
Maribor. gnl-119585

Mithans Nejc, Vrtojba, Cesta na Ču-
klje 72, Šempeter pri Gorici, vozniško do-
voljenje, kat. GH, reg. št. 42766, izdala
UE Nova Gorica. gnz-119596

Mlakar Andrej, Rimska cesta 7/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 596870, reg. št. 5224, izdala UE
Ljubljana. gnk-119811

Mlakar Tamara, Pod Rodico 10, Bo-
hinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1162893, reg. št. 25479.
gns-119603

Mohorič Gregor, Gubčeva ulica 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1624336, reg. št. 56206, izdala UE
Kranj. gnb-120099

Mohorič Jože, Češnjica 6, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
900210, reg. št. 23704. gno-119607

Moretti Mihael, Tavčarjeva ulica 2, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20387, izdala UE Novo mesto.
gns-119853

Mulič Gregor, Letoviška pot 7, Porto-
rož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7932, izdala UE Piran.
gnf-119616

Nežmah Franc, Podlože 26/a, Ptujska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 41379, izdala UE Ptuj. gnd-119718

Novak Iris, Rogoza, Na gmajno 24, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 1278774, reg.
št. 115965, izdala UE Maribor.
gnk-119936

Novak Mitja, Stožice 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1328376, reg. št. 215529, izdala UE
Ljubljana. gne-120217

Ogorelec Ana, Cesta na trato 21, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 10037, izdala UE Kočevje.
gny-120122

Partlič Bojan, Rošpoh 65, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1178460, reg. št. 80181. gnz-120196

Partljič Robert, Cvetlična 5, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S 1408376, reg. št. 83233,
izdala UE Maribor. gnj-119637

Paul Otto, Kopališka 22, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 2762, izdala UE Slovenj Gradec.
gnc-119619

Pavlovski Božidar, Zikova 1, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, izdala
UE Kamnik. gnv-119925

Penev Tjaša, Artiče 52/c, Artiče, voz-
niško dovoljenje, št. 18155, izdala UE
Brežice. gnl-120010

Peteh Pavla, Ločka cesta 17, Črno-
melj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8826, izdala UE Črnomelj.
gnr-119804

Petelinšek Bojan, Bukovec 4, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 872194, reg. št. 105378, izdala UE
Maribor. m-612

Pirc Borut, Teslova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1373672, reg. št. 204203, izdala UE
Ljubljana. gnr-119754

Pirc Matjaž, Kersnikova 9, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1101230, reg. št. 13920, izdala UE Gro-
suplje. gnn-119983

Pleterski Franc, Koželjskega ulica 7,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 858151, reg. št. 17218, izdala UE
Velenje. gnx-119773

Pogačnik Mitja, Blejska Dobrava 48,
Blejska Dobrava, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1642061, izdala UE Jesenice.
gnp-119606

Poglavc Igor, Dolnje Mraševo 16, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
reg. št. 22548. gnw-119949

Polanc Aleš, Danile Kumarjeve ulica
17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 925412, reg. št. 153902, iz-
dala UE Ljubljana. gnc-120194

Polanec Marko, Pot k ribniku 13, Ro-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19686, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnx-119998

Praznik Andrej, Javornik 54, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 17964. gnm-119659

Pšeid Matej, Meljski hrib 42, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001645271, reg. št. 125182, izdala UE
Maribor. gnz-119646

Pučko Alojzija, Cvetkovci 64, Podgor-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7728, izdala UE Ormož. gnc-119594

Purgaj Božidar, Mariborska ulica 23,
Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje,
kat. BCEGH, št. S 1651266, reg.
št. 19587, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-627

Radočaj Franjo, Tržaška cesta 212,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 652644, reg. št. 61687, izdala UE
Ljubljana. gnc-120219

Rebec Drago, XXX. divizije 15/a, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. 14117, izdala UE Nova Gorica.
gnm-119709

Rebernik Peter, Pirešica 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1242275, izdala UE Žalec. gnu-119780

Richter Viktor, Cesta 4. julija 44, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 4725, izdala UE Krško. gnz-119821

Rojc Martina, Rada Simonitija 4, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 36991, izdala UE Nova Gorica.
gnw-120178

Rotar Darko, Zavrh 65, Voličina, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1841782, izdala UE Lenart. gnk-119611

Rožman Tomislav, Kapelska cesta 66,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 13982, izdala UE Gornja Radgona.
gnv-120100

Rupnik Boris Andrej, Mihevčeva ulica
14, Idrija, vozniško dovoljenje, št. S
756402, reg. št. 3476. gnt-119631

Salobir Uroš, Škofja vas 3/a, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1651109, reg. št. 31418. gno-120207

Sedlak Smiljan, Velika Loka 44, Velika
Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S

001161175, reg. št. 11050, izdala UE
Trebnje. gnj-119762

Seliškar Petra, Dunajska cesta 195,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1608921, reg. št. 253256, izdala
UE Ljubljana. gnx-120177

Serajnik Eva, Stara cesta 17, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 601523, reg. št. 19174, izda-
la UE Kranj. gnj-119687

Sevnik Kazimir, Bračičeva 19, Kočev-
je, vozniško dovoljenje, št. 1896, izdala
UE Kočevje. gnv-119700

Slatenšek Franc, Poh. odreda 9, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001450584, reg. št. 22713.
gnz-119846

Smole Borut, Krivec 4, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1502167, reg. št. 245598, izdala UE
Ljubljana. gnh-120214

Srebrnič Dragica, Šolska 16, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23252,
izdala UE Nova Gorica. gnb-119845

Stare Matjaž, Nomenj 20, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1633935, reg. št. 19038.
gnm-119609

Strojan Urška, Zgornje Pirniče 26/a,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1000657, reg. št. 209327, izdala
UE Ljubljana. gnf-119791

Svetec Sašo, Šalovci 149/a, Šalovci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 32210.
gnn-119612

Šepič Goran, Postružnikova 8, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1538451, reg. št. 12978, izdala UE Lju-
tomer. gnx-119723

Šetor Matjaž, Radizel, Kolmanova ce-
sta 47, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1570056, reg. št. 121518.
gnt-119831

Šprah Peter, Tomšičeva 39, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 14738, izdala UE Slovenj Gradec.
gni-119963

Štokojnik Agata, Nova Cerkev 50, No-
va Cerkev, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 745093, reg. št. 15354.
gnk-119786

Terbižan Zdravko, Ul. 25. maja 83, No-
va Gorica, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 45/2002.
gnr-120104

Terče Mitja, Ulica Frankolovskih žrtev
11/a, Celje, vozniško dovoljenje, št. S
1362934, reg. št. 45824. gnd-119993

Toplak Miran, Rečica ob Savinji 134,
Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje,
kat. ABCFGH, reg. št. 7749, izdala UE
Mozirje. gni-119938

Trifković Simo, Slavka Gruma 50, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 2224. gnx-119948

Triler Silvo, Ploderšnica 9, Jakobski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 1510774, reg. št. 12010, izdala UE
Lenart. m-620

Trobec Andreja, Hotovlja 11, Poljane
nad Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 24600, izdala UE Škofja Loka.
gne-119717

Vabič Andrejka, Na zelenici 1, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1442213, izdala UE Žalec. gns-119903
Vajs Ivan, Lešniški vrh 2, Ormož, voz-

niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 5066.
gny-119847

Vereš Olga, Vadarci 16, Bodonci, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 19982.
gnt-119952

Vesel Milenka, Mlaka 5, Stara Cerkev,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 5866, izdala UE Kočevje. gni-119863

Vidergar Martin, Polje 20, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1559345. gnc-119694

Vodopivec Janez, Strma pot 8, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 4116. gnt-120102

Vratar Ludvik, Čuber 41, Moravske To-
plice, vozniško dovoljenje, reg.
št. 30399. gnv-119600

Vučkovac Darinka, Ulica Martina Slom-
ška 1, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 10099, izdala UE Šentjur pri
Celju. gni-119588

Vukelić Tomislav, Laze 6, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6639, izdala UE Vrhnika. gnc-120094

Zakovšek Katja, Tomšičeva 1, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1195513, izdala UE Žalec. gni-119913

Zalokar Helenca, Šebtvid pri Grobel-
nem 48, Grobelno, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 21148, izdala UE Šmar-
je pri Jelšah. gnp-119731

Zavodnik Darinka, Spodnje Brezovo
15, Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 962907, reg. št. 16976, izda-
la UE Grosuplje. gni-119713

Završnik Tomaž, Pod bresti 31, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 484915, reg. št. 128706, izdala UE
Ljubljana. gnq-119980

Zorec Viktor, Borštnikova ulica 21, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 497573, reg. št. 67341, izdala UE Ma-
ribor. gnf-119866

Zupančič Simona, Vodnikova cesta
170, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 843139, reg. št. 171809, iz-
dala UE Ljubljana. gnu-119701

Zavarovalne police

Bernik Jože, Klavčičeva ulica 10, Kam-
nik, zavarovalno polico,
št. 00101499575, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnm-119859

Blagovič Renata, Volkmerjeva cesta
30, Ptuj, zavarovalno polico,
št. 00101493644, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnn-119833

Grandovec Tomaž, Artmanja vas 10,
Dobrnič, zavarovalno polico, št. 807838.
gnm-120109

Jovičić Dejan, Hermana Potočnika 33,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
513089, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. na podjetje STUDIO MI int.p.o..
gnw-120149

Kerin Doroteja, Nova ulica 11, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. AO 501619,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnx-120148

Krajnc Brijona Marija, Nanoška ulica
18, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AVO
860472, izdala zavarovalnica Tilia.
gng-120115

Kreštić Ševala, Selo 1, Zagorje ob Sa-
vi, zavarovalno polico, št. 0479265, izda-
la zavarovalnica Slovenica d.d.
gnp-119681

Kvas Leonida, Zg. Bistrica 147, Slo-
venska Bistrica, zavarovalno polico, št.
AO 0010153/584, izdala zavarovalnica
Slovenica filiala Maribor. gnl-119610

Levak Boris, Moša Pijade 8, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 0936134, izdala
zavarovalnica Tilia. gnu-119601

Lončarič Zvezdana, Delavsko naselje
23, Miklavž na Dravskem polju, zavaro-
valno polico, št. AO 573730, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d. m-621

Lukančič Marjan, Račica 13, Šmartno
pri Litiji, zavarovalno polico, št. 827370,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnf-120091

Marolt Silvo, Unec 101, Rakek, zava-
rovalno polico, št. 0755983, izdala zava-
rovalnica Adriatic d.d., PE Postojna.
gnh-119839

Mrak Branko, Nova pot 56, Brezovica
pri Ljubljani, zavarovalno polico, št. AO
514370, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnu-119726

Muc Stanislav, Čudno selo 5, Črno-
melj, zavarovalno polico, št. 0903761, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d.. gnm-119834

Ploh Marko, Klepova 43, Ptuj, zavaro-
valno polico, št. AO 502727, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gne-119950

Potokar Dragica, Lokve 41, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 598906, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnn-120108

Prekupec Slavko, Švabičeva ulica 5,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 901187,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnw-119799

REBUS d.o.o., Vojkova 63, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 497275, izda-
la zavarovalnica Slovenica d.d..
gnw-119749

Senekovič Franc, Mozelj 2/b, Kočev-
je, zavarovalno polico, št. 1067258, iz-
dala zavarovalnica Adriatic. gnk-119836

SIPIC d.o.o., Koprska ulica 94, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 511371, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnj-119712

Sredojevič Ljilja, Delavska cesta 5,
Kranj, zavarovalno polico, št. 855677, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. gnq-120105

Šoba Dragica, Kalce Naklo 9, Podbo-
čje, zavarovalno polico, št. AO
00101510956. gnt-119727

Šolar Sandi, Petrova vas 23, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 556243, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gno-120107

Tomšič Irena, Cesta v Mestni log 40/b,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
501706, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gne-120142

Vraničar Anton, Vajdova ulica 8, Se-
mič, zavarovalno polico, št. 890472, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. gnk-120111

Vrbek Urša, Kozje 142, Kozje, zavaro-
valno polico, št. 549689, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnr-119829

Spričevala

Ažman Sara, Ulica Tončka Dežmana
8, Kranj, indeks, št. 20202013, izdala
Pravna fakulteta. gnz-119871

Bajrić Husnija, Koželjeva 8/a, Ljublja-
na, spričevalo 1., 2., 3. in 4. razreda OŠ
Boris Kidrič v Ljubljani. gnr-119729

Bajrić Mirsad, Koželjeva 8/a, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 2. razreda OŠ Boris
Kidrič v Ljubljani, izdano leta 1990 in
1991. gnq-119730

Bartelj Tomislav, Slančeva ulica 1, No-
vo mesto, diplomo Pedagoške akademi-
je, izdana 23. 4. 1981, diploma razredne-
ga pouka. gnl-119760

Bašek Mateja, Dol. Leskovec 67, Bre-
stanica, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije in ekonomske srednje šole Bre-
žice, program trgovec, poklic prodajalec,
št. os. lista T-I-1097, izdano leta 1995,
izdano na ime Senica Mateja.
gnb-120174

Beganović Sebastijan, Tabor 2, Ljub-
ljana, diplomo Zasavske ljudske univerze
v Zagorju, št. I-KP/22. gnx-119623

Bikošek Igor, Pot pomorščakov 4, Por-
torož - Portorose, spričevalo o zaključ-
nem izpitu SSŠ Štore, izdano leta 1994.
gnx-119973

Bjedov Jovan, Zolajeva 12, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1967. m-624

Bobičanec Ratko, Grablovičeva 32,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Janez
Levec v Ljubljani, izdano leta 1986.
gnt-119927

Bratušek Mateja, Goriška 19/c, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje živilske šole,
smer mesar, izdano leta 1992. m-626

Breceljnik Alja, Cesta na Mele 17,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo osd 1
do 4. razreda OŠ Log Dragomer.
gnk-119711

Brezovar Marjan, Flandrova ulica 17,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 1981. gns-120153

Brunčič Darko, Črmlja 19, Trnovska
vas, diplomo Srednje strokovne in poklic-
ne šole v Celju, izdana leta 1984.
gny-119972

Bučan Primož, Britof 334, Kranj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu B & B, d.o.o.,
Strokovne šole za izobraževanje in uspo-
sabljanje v cestnem prometu v Kranju,
št. 030/2001-PT, izdano 26. 6. 2001.
gnd-119818

Cepuš Mojca, Opekarniška 12, Celje,
indeks, št. 50200121, izdala Teološka fa-
kulteta v Ljubljani. gnh-119789

Cigut Zoltan Baron, Borejci 12, Tišina,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra za blagovni promet v Murski Sobo-
ti, izdano leta 1973. gnr-120179

Čarman Matjaž, Forme 8, Žabnica,
spričevalo , št. 2177, izdano 27. 10. 1980
pri Ljudski univerzi - Tomo Brejc v Kranju.
gne-119942

Črešnar Ljubica, Cesta na Roglo 11/a,
Zreče, maturitetno spričevalo TSŠC Ce-
lje, izdano leta 1980. gnh-119689



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 49-51 / 30. 5. 2003 / Stran 3029

Črešnar Nina, Fošt 14, Oplotnica, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2001 in 2002. m-622

Ćejvanović Fikreta, Celovška cesta
179, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. let-
nika SUAŠ, izdano leta 1993, 1994 in
1995. gny-120147

Davidovska Pena, Panonska 46/a,
Beltinci, spričevalo o zaključnem izpitu 3.
gimnazije Maribor, smer predšolska vzgo-
ja, izdano leta 2000. m-625

Djogić Elvis, Podplešivica 26, Notra-
nje Gorice, spričevalo od 1. do 3. razre-
da OŠ Dragomer, izdano leta 2000, 2001
in 2002. gnb-120145

Draš Petra, Na griču 69, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika Druge gimnazije Mari-
bor, izdano leta 2001/2002. m-605

Dvoršak Danilo, Regentova 14, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu IKŠ
Maribor, izdano leta 1972. m-623

Feguš Jasmina, Črtomirova ulica 22,
Ljubljana, indeks, št. 62000569, izdala
Visoka šola za turizem Turistica Portorož.
gnc-119923

Golob Franc, Beblerjev trg 3, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Šolske-
ga centra za blagovni promet v Celju,
št. 62 - 11/7 - 6, izdano leta 1966.
gnk-120211

Gramc Matija Bogdan, Milčinskega uli-
ca 65, Ljubljana, diplomo Gradbenega
šolskega centra, elektro smer, izdana leta
1967. gnq-120155

Grum Peter, Vodnikova 32, Ljubljana,
indeks, št. 20990072, izdala Pravna fa-
kulteta. gni-119988

Halkić Elvis, Poljanska cesta 30/a,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje tr-
govske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gny-119622

Hiršman Maja, Klemenova 20, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje ekonomske šole v Ljubljani, št. 175,
izdano leta 2000. gnp-119906

Horvat Primož, Rošpoh 43, Kamnica,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šo-
le Maribor, izdano leta 2002. m-609

Hrast Tomaž, Runkova ulica 2, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ljub-
ljana Šiška, izdano leta 2002.
gnp-119756

Hunjadi Boštjan, Razlagova 19/a, Lju-
tomer, spričevalo 3. letnika SŠGT, izdano
leta 2002. gni-119663

Jalič Snežana, Vojkova 13, Celje, spri-
čevalo 8. razreda OŠ Hudinja, izdano leta
1998. gni-119838

Kerin Ana, Podbočje 6, Podbočje, in-
deks, št. 18000966, izdala Filozofska fa-
kulteta. gng-120040

Kocjančič Marko, Dekani 72, Dekani,
spričevalo 4. letnika SEDŠ Koper, poslov-
ni tehnik, izdano leta 1998/99.
gng-119840

Kolar Robert, Ul. ruške čete 9, Ruše,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kmetij-
ske šole Maribor, izdano leta 1991/92,
1992/93. m-618

Komotar Maruša, Pungrt 12, Šmartno
pri Litiji, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1993/94.
gnu-119876

Komotar Maruša, Pungrt 12, Šmartno
pri Litiji, spričevalo 2. letnika Srednje
zdravstvene šole in gimnazije, izdano leta
1994/95. gnt-119877

Korpnik Anica, Loke 33/b, Mozirje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spriče-
valo 3. letnika Srednje trgovske šole v
Celju, izdano leta 1978. gnd-120118

Kostadinović Dragana, Trn 3, Banja Lu-
ka, BIH, spričevalo o zaključnem izpitu
Gostinske poklicne šole v Izoli, št. 124K,
smer kuhar, izdano leta 1980, izdano na
ime Lazić Dragana. gni-119688

Križ Elica, Seidlova cesta 30, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Hoče, št. 27, izdano leta
22. 6. 1969. gnb-119945

Lahajnar Miranda, Cesta revolucije 3,
Jesenice, spričevalo 2. letnika Poklicne
šole za prodajalce Kranj, izdano leta
1983. gng-119590

Levanič Kristijan, Volkmerjeva 23, Ptuj,
spričevalo Trgovske šole na Ptuju.
gnb-119595

Lorbek Aleš, Nad izviri 8, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo 3. letnika
Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano
leta 1998/99. m-604

Lorber Marija, Gorkega 25, Maribor,
diplomo Poklicne gostinske šole Maribor,
smer natakar, izdana leta 1979/80.
m-603

Lorenci Jadranka, Vuhred 136, Vu-
hred, spričevalo SKŠ Muta - tekstilna
smer. gnn-119783

Lovrenčič Nina, Glavni trg 14, Ljuto-
mer, letno spričevalo in spričevalo o za-
ključnem izpitu Prve gimnazije Maribor,
izdano leta 1993. m-607

Lukič Aljoša, Kajuhova 42, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2001.
gni-120188

Mandelj Bojana, Kvedrova cesta 6,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Domžale, izdano leta 1998,
izdano na ime Rihtar Bojana. gnh-120189

Mandelj Judita, Ižanska cesta 202,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za prodajalce v Ljubljani, izdano leta
1978. gnw-119724

Matušek Boža, Britof 373, Kranj, spri-
čevalo 4. letnika Srednje medicinske šole
v Ljubljani, izdano leta 1981, izdano na
ime Krničar Boža. gny-119822

Miholič Sonja, Tržaška cesta 51/a,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika, izdano leta 2001.
gnm-119784

Mihovec Aljaž, Ob dolenjski železnici
1000, Ljubljana, indeks, št. 23020212,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnq-119805

Mušič Alojz, Apno 54, Cerklje na Go-
renjskem, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano
leta 1964, 1965 in 1966. gne-119867

Navodnik Bojan, Tomšičeva ulica 47,
Slovenj Gradec, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gradbene šole Maribor, iz-
dano leta 1984. gne-119617

Nemivšek Sara, Miklavž 2, Tabor, spri-
čevalo 7. razreda OŠ Vransko.
gnf-119841

Novak Blaž, J. Gabrovška 30, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šo-
le Kranj, program trgovec, poklic proda-
jalec. gne-119842

Orešnik Tomo, Šutna 94, Žabnica, in-
deks, št. 22049450, izdala Fakulteta za
šport. gnh-119939

Pamič Denis, Cesta revolucije 5, Je-
senice, spričevalo 3. letnika SŠ Jesenice
- strojni mehanik. gns-119978

Pavlin Aljoša, Podpeška cesta 212,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 3. let-
nika Srednje agroživilske šole, izdano le-
ta 2000. gng-120090

Perhaj Nina, Cesta na Svetje 11, Med-
vode, spričevalo 4. letnika Srednje grad-
bene in ekonomske šole v Ljubljani, izda-
no leta 2000. gnb-119820

Pešut Recko Branka, Liptovska 35,
Slovenske Konjice, zaključno spričevalo
Poslovno komercialne šole v Celju, izda-
no leta 1981. gng-119865

Petek Luka, Igriška 39, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika Druge gimnazije Mari-
bor, izdano leta 2001/2002. m-606

Petkovič Metka, Bevkova 3, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje eko-
nomske šole Maribor, izdano leta 1985,
1987. m-611

Pivk Snežana, Hotedršica 55/ar, Ho-
tedršica, spričevalo 2. letnika Srednje šo-
le za gostinstvo in turizem, izdano leta
2002. gnv-119625

Plahutnik Boštjan, Viška cesta 49/c,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za strojništvo v Ljubljani, iz-
dano leta 1992. gng-120190

Plesec Urška, Ulica Ane Ziherlove 8,
Ljubljana, indeks, št. 29677, izdala Viso-
ka upravna šola v Ljubljani. gnz-119621

Primec Ingrid, Brodarjev trg 5, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano
leta 2000/2001. gnl-119785

Prinčič Špela, Za gasilskim domom 7,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Vič, izdano leta 1999/2000. gnd-119918

Psenner Alojz, Nadgoriška cesta 26,
Ljubljana, spričevalo o končani šoli za voz-
nike motornih vozil, izdala Srednja šola
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljub-
ljani, izdano leta 1984. gns-119728

Pučnik Janez, Kardeljeva 69, Maribor,
diplomo SERŠ Maribor, smer elektrote-
hnik-elektronik, izdana leta 1986. m-619

Rastoder Salvir, Turnše 39, Radomlje,
spričevalo Osnovne šole Radomlje.
gnj-120112

Robar Maja, Kardeljev trg 8, Velenje,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Vrtnarske
šole celje, vrtnarski tehnik, izdano leta
1999/00, 2000/01, 2001/02.
gnv-119725

Samec Petra, Topniška ulica 43, Ljub-
ljana, indeks, št. 18000675, izdala FF v
Ljubljani. gnh-119889

Simončič Ivan, Gimnazijska cesta
15/e, Trbovlje, spričevalo 1. letnika Avto-
mehanične šole v Ljubljani, izdano leta
1973. gnm-119613

Stevanovič Nenad, Titova 62, Jeseni-
ce, spričevalo 1. in 2. letnika SETŠ Ra-
dovljica. gnt-119977
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Strmecki Dejan, Janeževa gorca 2, Bi-
zeljsko, spričevalo o končani OŠ Bizelj-
sko. gnh-119914

Strniša Marjan, Ljubljanska cesta 58,
Celje, spričevalo o zaključnem izpitu ŠC
Boris Kidrič Celje, smer avtomehanik, iz-
dano leta 1978. gnj-119937

Struna Sanja, Hruševec 11, Straža,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo me-
sto, izdano leta 2002. gnl-119835

Šega Oskar, Herbesteinova ulica 16,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana,
izdano leta 2002. gnd-120193

Šekić Nedžad, Pokopališka 42, Ljub-
ljana, diplomo Srednje gradbene šole Iva-
na Kavčiča, izdana leta 1990. gnj-120162

Šinkar Jožica, Vrhole 25, Laporje, spri-
čevalo II. grupe odredov Mozirje, izdano
na ime Ropotar Jožica. gnf-119995

Štirn Frane, Suha pri Predosljah 56,
Kranj, spričevalo 3. letnika Gradbene te-
hniške šole v Ljubljani, izdano leta 1980.
gnw-119699

Tajnšek Cvetka, Golčajska 5, Domža-
le, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani - prepis letnih
spričeval, izdano leta 1999. gnr-119858

Tretjak Majda, Trg 3/a, Prevalje, spri-
čevalo SŠ Muta - šivilja. gng-119615

Turner Valerija, Smrečno 18, Šmartno
na Pohorju, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednje trgovske šole Maribor, izdano
leta 1993. m-610

Urh Aljoša, Grič 4, Ljubljana, indeks,
št. 4641, izdala Naravoslovno tehniška fa-
kulteta. gno-120132

Vidmar Dejan, Višnarjeva ulica 6, Med-
vode, spričevalo o končani OŠ izdalo Izo-
braževalno središče Cene Štupar, izdano
leta 1994. gnu-120151

Vitko Jurica, Farkaševec 35, Samobor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šo-
le tehnićne in zdravstvene usmeritve Bo-
ris Kidrič Novo mesto, izdano leta 1986.
gnn-119766

Volf Vesna, Na Kresu 22, Železniki, spri-
čevalo o končani OŠ Prešernove brigade
Železniki, izdano leta 2000. gnx-119748

Vovk Tjaša, Zagrad 142, Celje, indeks,
št. 18010989, izdala FF v Ljubljani.
gnb-120220

Vožič Ljuba, Javornik 54, Ravne na Ko-
roškem, zaključno spričevalo TNPU - me-
talurški tehnik, št. OT -93/88.
gnq-119955

Vrhovec Klemen, Na tezi 4, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole, izdano leta 1999/2000.
gnl-119660

Završek Stanislava, Jakob 5, Šentjur,
spričevalo 2. letnika Kmetijske šole, izda-
no leta 1993/94. gnu-120001

Zazijal Lidija, Bezovje 12, Zreče, spri-
čevalo o zaključnem izpitu SŠGT Celje,
poklic kuhar, izdano leta 2000/2001.
m-608

Zidar Vesna, Podmolnik, V Karlovce
33/f, Ljubljana-Dobrunje, maturitetno
spričevalo Gimnazije Jožeta Plečnika, iz-
dano leta 1994. gni-120017

Zupan Mojca, Seidlova cesta 68, No-
vo mesto, diplomo Srednje trgovske šole,
izdana leta 1991, na ime Simič Mojca.
gnv-119875

Žafran Irena, Vodoce 25, Gorica pri
Slivnici, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje poslovne komercialne šole Ce-
lje, izdano leta 2001. gnw-120124

Žagar Jože, Ulica 21. oktobra 19/b,
Črnomelj, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem No-
vo mesto, izdano leta 1974, 1975 in 1976.
gno-120182

Ostali preklici

Anžič Drago, Ob Ljubljanici 36/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm-119734

AVTOPREVOZNIŠTVO, Visočnik Drago
s.p., Krčevina pri Vurberku 9, Ptuj, slova-
ško tranzitno dovolilnico, kodna št.
D079579, št. dov. 02272089.
gnc-119698

Belšak Marija, Vrazov trg 2, Ptuj, de-
lovno knjižico. gnu-119951

Benedičič Andreja, Martinj Vrh 24, Že-
lezniki, študentsko izkaznico, št. 25052,
izdala Fakulteta za upravo v Ljubljani.
gnj-120212

Berisha Adem, Sotelsko 9, Krško, de-
lovno knjižico, reg. št. 17984, izdala UE
Krško. gni-119638

Briški Angela, Pražakova ulica 14,
Ljubljana, vozno karto, št. 373 - 1005po-
pust, izdal LPP. gnj-120187

Brumat Ivan Dragotin, Dom starejših
občanov, Šmihel 1, Novo mesto, izkazni-
co vojnega veterana št. 020870, izdana
3. 3. 1997. gnq-119605

Bucaj Ratko, Šentožbolt 6, Trojane,
delovno knjižico. gnl-120185

CESTNO PODJETJE MARIBOR, d.d.,
Iztokova ul. 30, Maribor, kopijo izvoda li-
cence, št. 0000627/00858/249 za vo-
zilo TAM 190 T, reg. št. MB F9 - 653,
izdana 15. 1. 2003. gnt-120127

Černe Tjaša, Smerdujeva 47, Ljublja-
na-Šentvid, dijaško izkaznico, izdala Gim-
nazija šentvid. gnu-119751

Čop Katarina, Polje, Cesta XL/2, Ljub-
ljana-Polje, dijaško izkaznico, izdala Gim-
nazije Poljane. gnm-119809

Demirović Selvir, Voduškova ulica 40,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-120026

Divjak Dušan, Tešanovci 96, Morav-
ske Toplice, potrdilo o opravljenem izpitu
za reševalca iz vode, št. 290.
gnk-119961

Fartelj Franjo, Cankarjeva 115, Mur-
ska Sobota, odločbo o licenci in izvod
licence , št. 001270 za vozilo MS L1 -
733, izdala OZS, dne 8. 10. 2002.
gnb-120120

Ganiu Dželjaj, Jančarjeva 10, Maribor,
delovno knjižico. gng-119940

INTEREUROPA TRANSPORT D.O.O.,
Vojkovo nabrežje 32, Koper - Capodistria,
licenco, št. 0000104/03174/184 za vo-
zilo z reg. št. KP 65-42P, izdana 25. 7.
2002. gni-119788

Jalen Boštjan, Huje 23, Kranj, vpisni
list za čoln, št. 01-03-581/1-1998, izdan
23. 6. 1998. gnj-120116

Jeršič Martin s. p. - avtoprevozništvo,
Cesta bratov Milavcev 88, Brežice, fran-
cosko bilateralno dovolilnico, št. 107955.
gno-119582

Klemenčič Alenka, Trubarjeva 61, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico,
št. 41930123, izdala Medicinska fakulte-
ta v Ljubljani. gnz-120121

Knez Elvis, Franeta Marušiča 2, Izola -
Isola, delovno knjižico. gnu-119976

Kompare Hedvika, Janševa 3, Men-
geš, delovno knjižico. gny-119647

Kovačič Miha s.p., Hafnerjevo naselje
31, Škofja Loka, licenco, št. 001702 za
vozilo z reg. št. KR Z6-777 in KR 99-55E,
izdana 21. 10. 1997. gnd-119747

Krepek Borut, Vurberg 18, Spodnji Du-
plek, delovno knjižico št. 9999, izdana le-
ta 1997 v Mariboru. m-613

Krstič Maja, Svečina 1/a, Zgornja Kun-
gota, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, št. 5/609, izdalo Ministrstvo za šol-
stvo in šport, leta 1999. gnx-120123

Lamut Peter s.p., Gradbeništvo, Ob
potoku 26, Selnica ob Dravi, licenco za
vozilo s ser. št. O 1000582, izdana 20. 6.
2002. gnj-120037

Lavrenčič Anita, Vrhpolje 8, Vipava,
študentsko izkaznico, št. 41960155, izda-
la Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnv-119825

Ljubojevič Željko, Tavčarjeva 10, Je-
senice, delovno knjižico, izdana leta 1992
na Jesenicah. gnd-119843

Lutarič Saša, Staneta Rozmana 6,
Murska Sobota, delovno knjižico, reg.
št. 66995, ser. št. A 499000, izdala UE
Murska Sobota. gnb-119620

Majerle Marko, Cankarjeva 7, Kočev-
je, delovne knjižice, ser. št. A 0364936,
reg. št. 220/96, izdana 1. 10. 1996.
gnp-119956

Marinič Alenka, Dolenjska cesta
141/b, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 18010909, izdala Filozofska fakulteta.
gnp-119856

Merc Jernej, Trg 65, Prevalje, potrdilo
o opravljenem izpitu za GMDSS - VHF
02/09-2892/01. gnq-119630

Merc Jernej, Trg 65, Prevalje, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-3715/01, VČ 5902.
gnt-119627

Milavec Vladimir, Zagon 26, Postojna,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-2440/01, VČ-4910, izdano
7. 6. 2001 v Kopru. gnl-120110

Mlakar Gordana, Ribiška 10, Piran -
Pirano, delovno knjižico, izdana na ime
Ilič Gordana, izdala UE Piran. gnf-119591

Otrin Leskovec Polonca, Pot na Gradi-
šče 18, Ljubljana, izdana na ime Otrin Po-
lonca. gnk-120161

Petrovič Aleksander, Celovška ulica
11, Celje, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-371/99,
VČ-1223/99. gnh-120114

Podgorelec Igor, Kardeljeva 57, Mari-
bor, delovno knjižico, št. 515777, izdana
leta 1983 v Mariboru. m-614

Podobnik Alojz, Grilčeva 33, Idrija, iz-
kaznico vojnega veterana, št. 2552.
gnz-119946

Prelaz Andrej, Senožeče 104/k, Se-
nožeče, študentsko izkaznico,
št. 04024578, izdala Visoka upravna šo-
la v Ljubljani. gne-120192
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Prelog Tomaž, Pirnatova 31, Maribor,
delovno knjižico, št. 1337, izdana leta
1991 v Mariboru. m-615

Prijatelj Mojca, Na griču 5, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-1178/01, VČ 5368/01.
gnz-120221

Renko Urška, Rutarjeva 8, Nova Gori-
ca, študentsko izkaznico, št. 01098085.
gnd-119943

Rešat Osmani, Šentiljska 49/a, Mari-
bor, delovno knjižico. m-616

Sotošek Zdenko, Črtomirova 22, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnt-119752

Steinberger Branko, Poljanski nasip 60,
Ljubljana, preklic delovne knjižice, objav-
ljen v Ur.l. RS , št. 38/2003. gnf-119870

Strojan Urška, Zgornje Pirniče 26/a,
Medvode, študentsko izkaznico,

št. 19806470, izdala Ekonomska fakulte-
ta. gnd-119793

Šetina Ignacij, Gor. Križ 9, Žužemberk,
potrdiloza registracijo vozila, št. 4064, iz-
dano 5. 11. 2002. gno-119661

Špragar Marija, Ob Honšnici 17, Slo-
venj Gradec, delovno knjižico.
gnj-119662

Tolo Maja, Vodopivčeva ulica 3, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 01098426, iz-
dala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnd-120218

TRANSPORT KRŠKO d.d., CKŽ 133,
Krško, licenco, št. 0000370/0289/231
za vozilo Mercedes Bent, reg. št. KK A1-
041. gnu-120126

Triler Barbara, Okroglo 6, Naklo, štu-
dentsko izkaznico, št. 18000564, izdala
Filozofska fakulteta. gnr-119904

Trontelj Žiga, Povšetova 68, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19810781, izda-
la Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnt-119881

Turičnik Jože, Maistrova 2, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. gnd-119618

Vajs Ivan, Lešniški vrh 2, Ormož, certi-
fikat za prevoz nevarnega blaga
št. 013077, izdan 17. 9. 1999 pri MNZ.
m-617

Vičič Klara, Gradnikova 4, Koper - Ca-
podistria, delovno knjižico. gnm-119884

Vinko Viktor, Tabor 6, Ljubljana, licen-
co za avtomobil znamke WV SHARAN z
reg. oznako LJ T5-18H. gnr-120129

Žilnik Marjan, Tabor 45, Tabor, izvod
licence, št. 007088-7810-LM72/1998 za
vozilo Mercedes Benz, tip 1213, reg. št.
CE 40 - 99C. gns-120128
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S tem nepreklicno naročam

· Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

– 10623 broširana izdaja 36003600360036003600 SIT z DDV Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka

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

Zakon o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih
s predlogom sprememb in pojasnili
prof. dr. Karla Zupančiča
in doc. dr. Barbare Novak

Pisalo se je leto 1976, ko je Slovenija dobila zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.
Novi časi in nove potrebe zahtevajo, da zakonodajalec zakonsko besedilo nenehno spreminja
in dopolnjuje. Spremembe zakona so zopet pred vrati. Namenjene naj bi bile predvsem
podrobnejši zakonski ureditvi varstva in vzgoje otrok ter otrokovih stikih s starši in sorodniki
ter novi določitvi zakonskih pravil o preživljanju otrok in drugih bližnjih.

V tokratni izdaji Zbirke predpisov avtorja uvodnih pojasnil največ pozornosti namenjata prav
novi ureditvi omenjenih vprašanj, saj sta tudi soavtorja novih členov.

Neuradno prečiščeno besedilo zakona vključuje tudi spremembe zakona, ki jih je januarja 2003
povzročila uveljavitev zakona o izvajanju rejniške dejavnosti.

Cena: 10623 – 36003600360036003600 SIT z DDV
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